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Abstract
Background and Objective: Parents of children with cancer are more susceptible to psychological
problems such as anxiety, depression, stress, and generally, mental health risks. This study was done to
determine the effectiveness of group acceptance and commitment therapy on self-efficacy among mothers
of children with cancer.

Methods: This quasi-experimental study was conducted on 30 mothers of children with cancer referring
to Children’s Medical Center in Tehran, Iran during 2017. Mothers were non-randomly assigned into
intervention and control groups. For gathering the data, the parental self agency measure of Dumka and
colleagues (PSAM; 1996) was used. The group acceptance and commitment therapy was offered to
subjects in the interventional group for 2-hour in 10 sessions, but the control group's mothers did not
receive any intervention.

Results: Mean scores of self-efficacy among mothers of children with cancer were 31.40±6.40 and
53.87±13.35 in pre-test and post-test, respectively (P<0.05). Mean scores of self-efficacies among
mothers in the control group were 30.07±5.73 and 29±7.58 in pre-test and post-test, respectively. This
difference was not significant.

Conclusion: Acceptance and commitment therapy significantly improves parental self-efficacy among
mothers of children with cancer.
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چکیده
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نبود.داريمعنیآمارينظرازتفاوتنیاکهدیگردنییتع29±58/7آزمونپسدرو

سـرطان بـه مبـتال فرزنديدارامادرانینیوالديخودکارآمدبهبودباعثيداریمعنطوربهتعهدورشیپذبریمبتندرمانگیري:نتیجه
گردد.یم

سرطان،تعهدورشیپذبریمبتندرمان،ینیوالديخودکارآمدها:واژهکلید
 ________________________________ ________________________________ _
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مقدمه
درمـرگیاصـلعلـلازیکـیومـزمنهـايمـاريیبازنسرطا
کودکـان درمـرگ علـت دومـینکهيطوربه).1(اسـتکودکـان

کـا، یآمرمتحـده االتیـ ادر).2(شـود یمـ محسوبساله14تایک
ــســاالنه ــجدمــورد8500ازشیب ــرکودکــاندرســرطاندی ازکمت

ــر).3(شــودمــیدادهصیتشــخســال15 ســازمانگــزارشاســاسب
کودکـان نفريونیلیم10ابتاليآمار؛رودمیانتظارجهانیبهداشت

آندرصد60کهبرسد2020سالدرنفرونیلیم15به،2000سالدر
يبیمـار نیـ ا).4(استجهانافتهیتوسعهکمترکشورهايبهمربوط
ازدرصـد 13وسـال 5زیـر کودکانمیرومرگازدرصد4حدود

).5(دهـد مـی تشـکیل ایرانـی جمعیـت درراسـاله 15تا5کودکان
راهـا دهخـانوا درمـان، دنبومدتیطوالنبهتوجهباسرطانيماریب

ژهیـ وبـه خـانواده کـل روانسـالمت وکنـد یمـ مسـتمر تنشدچار
کودکـان نیامادرانخصوصهبنیوالداندازد.یمخطربهرانیوالد

).6(هسـتند یروانـ مشـکالت دچـار سـالم کودکاننیوالدازشتریب

Panganiban-CoralesوMedina)7(ــهدر ــودمطالعـ ــرخـ يروبـ
ازشیبـ کـه دادنـد نشـان سـرطان بهمبتالکودكيداراادهخانو90

يهـا کشـمکش وبـوده نامناسـب عملکـرد يداراهاخانوادهازیمین
کـودك وجـود کردنـد. تجربـه کودکشانازمراقبتدررايدیشد

نیوالـد دریافسـردگ ویعصـب فشاربروزموجبخانوادهدرناتوان
نقـش چراکـه .اسـت رحمطـ مـادران درژهیـ وبهمشکلنیا.شودیم

پـدر بـا سـه یمقادروداشـته برعهـده کـودك ازمراقبتدررایفعال
).8(شوندیممتحملرايشتریباسترسخانواده

يخودکارآمـد ازیسـرطان کودکـان مـادران کهرسدیمنظربه
درمهـم يهـا سـازه ازیکـ یيکارآمدخودهستند.برخوردارینییپا

بـاور ونـان یاطمیمعنبهواستBanduraیاجتماع-یشناختهینظر
هاتیفعالسات،احساافکار،کنترلدرخوديهاییتوانابهنسبتفرد

ــنو ــردزیـ ــؤثرعملکـ ــموقعدرمـ ــاتیـ ــترسيهـ ــتاسـ ).9(زاسـ
ــد ــديخودکارآم Parental)ینیوال Self-efficacy)ــ ــاختارکی س

يخودکارآمـد اسـت. نیوالـد عملکـرد بـا ارتبـاط درمهـم یشناخت
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نقـش يفـا یادرخـود ییتوانـا بـه نسـبت نیوالـد یابیارزبهینیوالد
يمـد آخودکاراحسـاس منظـور هبـ نیوالـد شـود. یمـ گفتهینیوالد

ــدین ــشازمن ــاتودان ــهیزمدراطالع ــاروشن ــوثريه ــتم ازمراقب
وکـرده اعتمـاد خـود يهـا ییتوانـا بـه یسـت یبانهـا آهستند.کودك

کودکـان يرفتارهـا بـر یمثبتـ ریتـاث عملکردشـان کـه باشـند نئمطم
نحوهبرکهتأثیريبرعالوهینیوالديخودکارآمد).10(گذاردیم

مـورد درمـادر باورمادر،انضباطیشیوه؛داردکودكومادرتعامل
ــايروش ــدگريه ــیووال ــیتحت ــخگوییوحساس ــزرااوپاس نی
خـود والـدگري نقـش درکـه مـادرانی بنـابراین کنـد. مـی بینیپیش

کودکـان بـا مـنظم وگـرم روابطی؛کنندمیيودکارآمدخاحساس
در؛ندارنديخودکارآمداحساسکهمادرانیبرعکسودارندخود

).11(هستندمشکلدچارکودکانشانباخودرابطه
ــی ــدلازیک ــام ــانيه ــهیدرم ــهک ــرب ــنظ ــدیم ــوددررس بهب

؛شـود واقـع مـوثر یسـرطان کودکـان مادرانینیوالديخودکارآمد
Acceptance)تعهـد ورشیپـذ بـر یمبتنـ ندرمـا  & Commitmen Therapy)

Hayesتوسـط 1986سـال درتعهـد ورشیپذبریمبتندرماناست.

واسـت يرفتاريهادرمانسومموجازیقسمتروشنیاشد.جادیا
دیـ پديرفتـار یشناختدرمانلیقبازهادرماننیادومموجدنبالبه

تحـت یقـ یتحقبرنامـه کیـ بـا تعهـد ورشیپذبریمبتندرمانآمد.
Relational)یارتبـاط نظامهینظرعنوان Frame Theory)ارتبـاط در
دارديمرکزندیفراششتعهدورشیپذبریمبتندرمان).12(است

اصـل شـش شاملوشوندیممنجریروانشناختيریپذانعطافبهکه
لحظـه بااستم،(Acceptance)رشیپذ،(Defusion)گسلشیاساس

Contact)حاضــر with the Present Moment)،خــودمشــاهده
(Observing Self)،هـــــاارزش(Values)متعهدانـــــهعمـــــلو

(Committed Action)معناسـت نیبـد یشـناخت گسلش).13(است
عیوقــاازشیبــزيیــچوهســتندجــدامــاازمــاافکــارمیریبپــذکــه

بــرايییفضــاجــادیامعنــايبــهرشیپــذ.ســتندینموقــتیخصوصــ
ند،یناخوشـا یخصوصـ هـاي تجربهگریدوالیامحواس،،اتاحساس
است.آنهابهمجددتوجهایآنهاازفرارآنها،رییتغبرايتالشبدون

تجربـه بهیآگاهکاملآوردنازاستعبارتحاضرلحظهباتماس
ــااکنــونونجــایا وآنرويتمرکــزرش،یپــذعالقــه،،یگشــودگب

عبـارت خودمشاهدهاست.انجامحالدرکهآنچهبااملکريیدرگ
وحاضـر شـه یهموکندینمرییتغکهخود،ازمداومیآگاهازاست

یمعنـ نیبـد متعهدانـه عمـل وهاارزشاست.مقاومصدمهمقابلدر
؛اسـت نیتـر قیـ عمونیتـر مهـم اوبـراي کـه راآنچهفردکههستند

دنیرسبرايوکندمیتنظراییهاهدفآنمبنايبرودهدصیتشخ
).14(کندعملمؤثرومتعهدانهآنهابه

تعهـد ورشیپـذ بـر یمبتنـ درمـان یاثربخشیمختلفمطالعاتدر
Dattaاست.شدهحاصليسودمندجینتاوگرفتهقراریبررسمورد

تعهـد ورشیپـذ بـر یمبتندرمانریتاثيامطالعهدر)15(همکارانو
راسـرطان بـه مبـتال مـاران یبدریسـت یبهزبهبـود واسترسکاهشبر

بـر یمبتنـ کـرد یرویبخشـ اثرمطالعه،جینتادادند.قراریبررسمورد
سـرطان بـه مبتالمارانیبیستیبهزواسترسبهبوددرتعهدورشیپذ
ریتـاث خـود مطالعـه در)Montgomery)16داد.قـرار دییـ تاموردرا

بـه مبـتال کودکـان نیوالـد درمانردتعهدورشیپذبریمبتندرمان
یاثربخشـ ازیحـاک مطالعـه جینتـا داد.قـرار یبررسموردراسمیتاو

ویافسـردگ اسـترس، کـاهش درتعهـد ورشیپـذ بـر یمبتنـ درمان
نیابهتوجهبابود.کیستیاتکودکاننیوالدیزندگتیفیکشیافزا
ویختشـنا روانمشـکالت سـرطان، بـه مبـتال کودکانازمراقبتکه

ــراراياریبســیجســمان ــامــادرانبخصــوصوآنهــانیوالــديب نی
درمـان اثربخشـی نیـی تعمنظوربهمطالعهنیا؛کندیمجادیافرزندان

مـادران خودکارآمـدي بـر گروهـی شیوهبهتعهدوپذیرشبرمبتنی
شد.انجامسرطانبهمبتالفرزندداراي

بررسیروش
-آزمــونشیپــطــرحازوبــودیتجربــشــبهنــوعازمطالعــهنیــا
مداخلـه طـرح نیـ ادرد.یـ گرداسـتفاده کنتـرل گـروه باآزمونپس

ومسـتقل ریـ متغعنـوان بـه تعهـد) ورشیپذبریمبتن(درمانیدرمان
شـدند. گرفتهنظردروابستهریمتغعنوانبه)ینیوالدي(خودکارآمد

رطانسـ بـه مبـتال فرزنديدارامادرانهمهشاملمطالعهموردجامعه
1396سـال یطـ تهرانکودکانیطبمرکزدرآنهاکودکانهکبود
ازمتشـکل پـژوهش نیـ انمونهبودند.مراقبتتحتوپروندهيدارا
مصـاحبه ازپـس کـه بودنـد سـرطان بـه مبـتال فرزنـد يدارامادر30

بـه ورودعـدم ووروديهـا مـالك اسـاس برويغربالگر،یمقدمات
مطالعـه بهوروديارهایمعشدند.انتخابدسترسدروهیشبهمطالعه،

نامـه تیرضـا فـرم لیـ تکم،سـرطان بهمبتالکودكبودنداراشامل
کل،یسـ التیتحصـ سـطح حداقل،مطالعهدرآگاهانهشرکتیکتب

جلســاتازخــارجدریروانشــناختمــداخالتریســاافــتیدرعــدم
لاخـتال داشـتن شـامل مطالعـه بـه ورودعدميارهایمعبودند.درمان
یصـ یتشخيراهنمـا نیپنجماساسبرکوزیساودیشدیپزشکروان

يهــامارســتانیبدريبســترســابقه،یروانــاخــتالالتيآمــارو
مخـدر مـواد والکلآرامبخش،يدارونوعهرمصرف،یروانپزشک

سـبب یدرمـان جلسـه دهازجلسهکیازشیببتیغنیهمچنبودند.
دانشـکده ازنامـه یمعرفـ اخـذ ازپـس د.یـ گردیمـ مطالعـه ازخروج
کودکـان، یطبمرکزنیولؤمسباالزميهایهماهنگانجامومربوطه

جلسـات لیتشـک ونـام ثبـت فراخـوان هیـ اطالعمطالعه،ياجرايبرا
یمتقاضـ مـادران ازیسـ ینونـام منظـور بـه پژوهشگريسوازیدرمان

گرفـت. قـرار مربوطـه مرکزنیولؤمساریاختدرجلسات،درشرکت
بـا ياهیاولمصاحبهپژوهش،درحضورانیمتقاضازیسینونامازپس
آنانازنفر60وآمدعملبهینیبالشناسروانتوسطآنهاازکیهر
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درشـرکت طیشـرا واجـد نفـر 60نیـ ابعدمرحلهدرشدند.انتخاب
ازپـس نمودنـد. لیتکمراینیوالديخودکارآمدپرسشنامهمطالعه،

نمـرات نیکمتـر يداراکـه یمـادران ازنفـر 30،هاپرسشنامهیبررس
تـر نییپـا يخودکارآمـد (مـوارد بودندنیریسابهنسبتشدهکسب

یرتصـادف یغگمـارش باوشدندانتخابیآزمودنعنوانبهن)؛یوالد
شدند.نیگزیجامداخلهوکنترلينفر15يهاگروهدر

اخلهمدگروهيبراتعهدورشیپذبریمبتندرمانجلساتسپس
جلسهکیهفتههریتوالباویگروهوهیشبهساعتهدوجلسه10در

هیـ ارايامداخلـه ،کنتـرل گـروه کنندگانشرکتيبرا.دیگرداجرا
گرفتند.قراريبعديهاآموزشيبراانتظارستیلدرونشد

شد.تیرعاریزمواردپژوهشدراخالقتیرعانظراز
درونمـود یمعرفـ پژوهشيواحدهابهراخودپژوهشگرالف)

مانـدن محرمانـه ب).کـرد هیـ ارایحاتیتوضـ پـژوهش اهدافمورد
د،یعقاج).شددادهنانیاطمپژوهشيواحدهابهیشخصاطالعات
بـر د).شـد شمردهمحترمپژوهشمورديواحدهامذهبوفرهنگ

میحـر ه).شـد دیـ تاکپژوهشادامهدرحضوريبراافرادبودنآزاد
بـودن خطریبمورددرآنهابهوشدحفظکنندگانشرکتیشخص

آمـده دسـت بهآمارواطالعاتثبتدرو).شددادهنانیاطممداخله
وآنهـا لیـ تحلوهیـ تجزواطالعـات يآورجمعزماندرپژوهشاز

آمد.عملبهیعلميامانتدارودقتمنابعازاستفاده
يراهنمـا «تـاب کاسـاس برمطالعهنیادریدرمانجلساتجیپک

وStrosahlوHayesفیتـال »تعهـد ورشیپـذ بریمبتندرمانیعمل
ازيمختصـر .شـد نیتدو)17(دیرجاویپويموسوزادهیعلترجمه

کیـ جدولدرتعهدورشیپذبریمبتندرمانجلساتياجراوهیش
جلسـات، انیـ پاازپـس آزمـون، پـس ياجـرا منظـور بـه است.آمده

.دادندپاسخپژوهشپرسشنامهبهگروهدومادرانمجدداً

لیمسـا تیـ رعامنظـور بـه کنتـرل گـروه کنندگانشرکتيبرا
دوکارگــاهمطالعـه، اتمـام ازپـس ،پـژوهش درياحرفـه ویاخالقـ 
د.یگردبرگزارتعهدورشیپذبریمبتنکردیروروزه

)ي(خودکارآمــدخـوداثــرمندي پرســـشنامهازپـژوهش نیـ ادر
ــدینی Parental)والـ Self Agency Measure-PSAM)ــرا يبـ

توسط1996سالدرپرسشنامهنیاد.یگرداستفادههادادهيگردآور
Dumkaيخـــودکارآمدکلــی ســطوح ارزیـابی بـراي همکـاران و
راوالـدین ناامیـدي وکارآییآزمونایناست.شدهساختهوالدینی

تعارضـات حــل توانایــی کــودك، هايموقعیتبـامـواجهههنگام
ــد ــودك-وال ــالشوک ــانوت ــدگريدررامقاومتش ــابیوال ارزی

ايدرجـه هفـت لیکرتمقیاسدروگویه10دارايآزمونکند.می
ومعکوسصورتبه)8و1،3،5،6هايگویه(گویهپنجکهاست

آزمـون ایـن دربـاال نمرهشوند.میدادهنمرهمستقیمصورتبهبقیه
راپـایین اثــرمندي خــود پایــین نمـرهوباالینیوالديخودکارآمد

مـادران دررامقیاسایندرونیهمخوانیمحققانایندهد.مینشان
آلفـاي ضـریب با؛داشتندمتوسطیاقتصاديسطحکهزبانانگلیسی

ــدکــردهگـــزارش70/0کرونبــاخ ــژوهشدر.)18(ان ويعاشــورپ
آلفـاي روشبـه آنیپایایو79/0مقیاساینروایی)19(همکاران
يآلفـا زانیـ مزیـ نحاضـر پـژوهش درآمـد. دسـت به73/0کرونباخ
د.یگردمحاسبه77/0پرسشنامهکرونباخ
هـاي شـاخص شاملیفیتوصآمارازهادادهلیتحلوهیتجزبراي

یاسـتنباط سـطح دروجـداول ونموداراستاندارد،انحرافن،یانگیم
يریـ متغتـک انسیکووارلیتحلازهامفروضهشدندییتابهتوجهبا
)ANCOVA(يآمارافزارنرمتوسطSPSS-20يداریمعنسطحدر

شد.استفاده05/0ازکمتر

تعهدوپذیرشبرمبتنیدرمانجلساتساختار:1جدول
جلساتشرحجلسات

1
گروهی،مقرراتوقوانینکردنمطرحبرنامه،ساختارتوضیحبرنامهکلیاطالعاتهیاراگروه،رهبرمعرفیدرمانی،برنامهمعرفی،آزمونپیشاجراي
پذیرامکانتغییراینکهودرماندافاهکردنمطرحآن،ارزیابیومراجعمشکلتاریخچهبررسیومروریکدیگر،باگروهاعضايآشناییومعرفی
کوهدواستعارهازاستفادهوخالقدرماندگیبرايمقدمهتعهد،وپذیرشبرمبتنیرویکرداساسبرمداخلهفلسفهتوضیحاست.

2
یااجتناببرايعملیگونههرکهنکتهاینتجربهاست.دادهانجامفردکهقبلیهايروشازناامیديایجادعمل،واحساساتوافکارتعاملبررسی
استعارهازاستفادهوخالقدرماندگیادامهمراجع،هايارزشسازيشفافخالق،ناامیديبهمراجعرساندناست.اثربیناخواستهذهنیتجاربکنترل
چاله

پلیاستعارهازاستفادهها،ارزشسازيشفافادامههی،آگاذهنهايتمرینآگاهی،وشناساییبرتأکیدها،ارزشسازيشفافبهمربوطهايتمرین3
گراف

هیاراها،ارزشبامرتبطهايفعالیتپذیريامکانکاوشتمرینوموانعدربارهبحثآنها،پیرامونبحثباهمراهبدنیاحساساتازآگاهیهايتمرین4
گدا.ومهماناستعارهازاستفادهزندگی،هايرنجازنارضایتیورضایتبارتبطمهايتمرینها،ارزشبامرتبطمؤثراهدافتنظیمبرايايمقدمه

اتوبوساستعارهازاستفادهوگسلشبیانآنها،پیرامونبحثباهمراهبدنیاحساساتازآگاهیهايتمرین5
تمرین،حیندردرمانگرکمترراهنماییواشاراتبدنی)،آگاهییاکشیدن(نفسآگاهیذهنهايتمرینها،ارزشبامرتبطمؤثراهدافتنظیمادامه7و6

شطرنجصفحهاستعارهازاستفادهوزمینهعنوانبهخود
ذهنهايتمرینرنج،ازداشتنرضایتپیرامونبحثادامهها،ارزشتکلیفدادنوهاارزشمعرفیفعالیت،چرخهوفعالیتمراحلپیرامونبحث9و8

رفتنراهنحیدرآگاهی
اختتام،وبنديجمع،برنامهکلمرورذهنی،تجاربپذیرشهمراهبههدفبهمعطوففعالیتیعنیانگیزهایجادها،ارزشسازيشفافهايتمرین10

آزمونپساجراي
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هایافته
مداخلـه گـروه وسـال 60/36±87/2کنتـرل گروهیسننیانگیم

ــال86/2±27/37 ــود.س ــتریبب ــرادش ــروهاف ــهگ ــرادرامداخل ــااف ب
باافرادراکنترلگروهافرادنیشتریبونفر)6(یکارشناسالتیتحص
بودند.دادهلیتشکنفر)4(یکارشناسونفر)4(پلمیدالتیتحص

بــهمبــتالکــودكيداراوالــدینخودکارآمــدينمــرهمیــانگین
87/53±35/13آزمـون پـس و40/31±40/6آزمونپیشدرسرطان

).>001/0P(بـود داریمعنـ يآمـار نظـر ازتفـاوت نیـ اوشـد نییتع
آزمـون پـیش درکنتـرل گـروه والـدین خودکارآمدينمرهمیانگین

تفــاوتيآمــارنظــراز)29±58/7(آزمــونپــسو)73/5±07/30(
نداشت.يداریمعن

بحث
باعثتعهدوپذیرشبرمبتنیدرمانمطالعه،نیاجینتابهتوجهبا
بــهمبــتالفرزنــددارايمــادراندروالــدینیخودکارآمــديشیافــزا

ازیبرخــکــهگردیــدکنتــرلگــروهمــادرانبــاســهیمقادرســرطان
دارد.یهمخوان)20-23و15(مطالعات

ورشیپـذ بـر یمبتنـ درمـان )20(همکارانويمحمدمطالعهدر
اســترسکــاهشويآورتــاب،يخودکارآمــدبهبــودباعــثتعهــد

Dattaمطالعـه در.شديریگیپوآزمونپسمرحلهدریابتیدمارانیب

واسترسکاهشدرتعهدورشیپذبریمبتندرمان)15(همکارانو
وBrownمطالعـه در.بـود مـوثر یسـرطان مارانیبدریستیبهزبهبود

واسـترس بهبـود بـر تعهـد ورشیپـذ یگروهدرمان)21(همکاران
نفـس بـه اعتمـاد شیافـزا سببنیوالدیشناختروانيریپذانعطاف

اختالالتکاهشویانوادگخانطباق،یتیریمديرفتارهادرنیوالد
درد.یـ گردیاستخوانمشکالتبهمبتالکودکاننیوالددرینیوالد

تعهـد ورشیپذیگروهدرمان)22(همکارانوWoidneckمطالعه
مرحلــهدرنوجوانــانســانحهازپــساخــتاللمیــعالبهبــودموجــب

زانیـ م)Kowalkowski)23مطالعـه درشـد. يریـ گیپوآزمـون پس
افــتیدرازپــسکیســتیتاوکودکــانمــادرانیافســردگواســترس
افت.یکاهشتعهدورشیپذیگروهمداخله
یمبتندرمانکهاستمعتقدHayesگفتتوانیمجینتانییتبدر

حـذف وسـازي طـرف بررويبرکهآنجايبهتعهدورشیپذبر
جاناتیهتاکندیمکمکمراجعانبه؛دینماتمرکززابیآسعوامل

نیقـوان کنترلازراخودورندیبپذراخودشدهکنترلهايشناختو
آنهابهوندینماخالص؛دهیگردمشکالتشانجادیاسببکهیکالم

نیـ ابردارنـد. دسـت آنهـا بامنازعهوکشمکشازکهدهدیماجازه
اتیتجربرشیپذءارتقابرآشکاراواستمحورندیفرآاساساًدرمان

وریپـذ انعطافبخشیمعنهايتیفعالشیافزابادتعهویروانشناخت
دیـ تأکیروانشناختاتیتجربمحتويگرفتننظردربدونسازگارانه،

شیافـزا ،یدرمـان وهیشـ نیادررفتهکارلبهیدرمانفنونهدفدارد.
بلکـه ؛سـت یناحساسـات قیتشـو ایـ یمنطقـ ومـؤثر نگـر، واقعتفکر

یشناخترواناتیتجربازتناباجکاهشبریدرمانفنوننیااهداف

بـدون ،حـال لحظـه بـر تمرکـز خصوصبهآنهاازیآگاهشیافزاو
نیـ ادراسـت. استوارابانهیرارزیغوکشمکشیبیروشگرفتنشیپ

یآشـفتگ هـاي حالـت ودردازراخـودش تـا آمـوزد یمفردندیفرآ
ن،درمـا اهداف.داردنگهدوررفتاربراتیتجربنیاکاهشمنظوربه

یشـناخت روانريیپـذ انعطـاف سـطح شیافزاقیطرازکارکردبهبود
).24(است

يهـا تیـ فیکعنوانبهراهاارزشتعهد،ورشیپذبریمبتندرمان
مشکالتشــانحــلمنظــوربــهافــرادهدفمندانــهاعمــالشــدهانتخــاب

ــتعر ــدیمــفی ــهوکن ــنیمــراجعب ــادی ــادهــدیم ــت وانتخــابنیب
.نـد ینماانتخـاب راهـا ارزشوشوندقائلزیتمامستدليهاقضاوت

مراجعـان بـه متعهدانـه عمـل وهاارزشرش،یپذگسلش،يندهایفرا
نیـ ادر.رنـد یبپذرايرفتـار راتییـ تغتیولؤمسـ تـا کننـد یمکمک
يهـا حـوزه درآنچهبهتاشوندیمواقعچالشموردمراجعاندرمان

يروبــرارکــ.کننــدتوجــه؛اســتمهــمشــانیبرایزنــدگمختلــف
ــا،ارزش ــانگه ــانزهی ــرارامراجع ــاندرمشــارکتيب ــزادرم شیاف

مـادران بـه تعهـد ورشیپـذ بـر یمبتنـ درمانجلسات.)23(دهدیم
ویغنـ یزنـدگ کیـ ازتـا نمـود کمـک سـرطان بـه مبتالکودکان
.شـوند برخـوردار ؛داردوجـود آنهايبراکهیرنجکناردرپرمحتوا

زمـان بـر ؛کـرد کمکسرطانبهمبتالدکانکومادرانبهدرماننیا
کننـد مشخصراخودیزندگاهدافوهاارزششده؛متمرکزحال

ــهو ــراآنچـ ــدینمـ ــتغتواننـ ــدرییـ ــدیبپذ؛دهنـ ــهینتدرورنـ ازجـ
شوند.برخوردارباالترینیوالديخودکارآمد

جینتـا يریپذمیتعمعدمبهتوانیممطالعهنیايهاتیمحدوداز
ابـزار بـودن یگزارشـ خـود نمـود. اشـاره شهرهاگریدبههمطالعنیا

دسـت درجـه ینتدرويریـ گیپمرحلـه وجـود عـدم واسـتفاده مورد
يهـا تیمحـدود ازجینتـا ثبـات ایـ ورییتغتداومازیاطالعاتنبودن

مـادران يروبـر فقـط مطالعـه نیـ اشـوند. یممحسوبمطالعهگرید
دوهـر يروبـر مطالعـه يرااجـ وشـد اجراسرطانبهمبتالنکودکا

نبود.سریموالد
ــطحدو ــرس ــوينظ ــتازیعمل ــايوردهاادس ــهنی ــت.مطالع اس

جینتـا توانـد یمـ پـژوهش نیـ اجینتـا ينظـر سـطح درکـه يطـور به
مطالعـه يهـا افتـه ی،یعملـ سطحدرکند.دییاترانیشیپيهاپژوهش

وردمـ یدرمـان ویآموزشـ يهـا برنامـه نیتـدو يبراتواندیمحاضر
اثـرات شـدن تـر واضـح منظوربهشودیمشنهادیپرد.یگقراراستفاده

مطالعـات دربـاالتر، دقتباتعهدورشیپذبریمبتنکردیرویدرمان
بامذکوردرمانسهیمقاویبررسبهشتریبنمونهحجمبايترگسترده

يهـا افتـه یاسـاس بـر شـود. پرداختهیدرمانجیرايکردهایروگرید
ــژوهش ــرحپ ــنهادیپاض ــش ــرددیم ــانروان؛گ ــاورانوشناس ازمش

کاهشجهتدرتعهدورشیپذبریمبتنکردیرویدرمانيهامؤلفه
ــناختروانمشــکالت ــودویش ــالمتبهب ــادرانروانس ــانم کودک

ببرند.بهرهیسرطان
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يریگجهینت
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