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Introductoin: Parents of children with cancer are at risk for mental disorders such 

as anxiety that affects their quality of life. The aim of this study was to determine 

the effect of self-compassion-focused therapy on anxiety and quality of life in 

parents of children with cancer. 

Method: This study was a quasi-experimental study. Sixty parents of children with 

a cancer diagnosis were randomly selected from patients referred to the oncology 

department of hospitals under the auspices of Tehran University of Medical Sciences 

in 2021 and were randomly assigned to intervention and control groups. The 

Demographic questionnaire, Beck anxiety questionnaire and quality of life 

questionnaire were completed by both groups before the intervention. Self-

compassion-focused therapy was taught to the parents in the intervention group for 

2 months. Questionnaires were completed by both groups in the post-test and follow-

up stages. Data were analyzed using descriptive statistics and repeated measures 

analysis of variance in SPSS software version 21.  

Results: The results of the present study showed that before the intervention, there 

was no statistically significant difference in the mean scores of anxiety and quality 

of life in the experimental and control groups (p-value <0.05). Immediately after the 

intervention and three subsequent follow-ups, a statistically significant difference 

was observed in the mean scores of anxiety in the two groups (p-value <0.05  .(  

Discussion and Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded 

that the treatment of self-centered compassion in parents with children with cancer 

who have high anxiety is highly educable and will reduce anxiety and increase their 

quality of life. 
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 دارند رارق اضطراب جمله از روانی اختالالت به ابتال معرض در سرطان به مبتال کودکان والدین :هدف و مقدمه
 به شفقت بر کزمتمر درمان تاثیر تعیین حاضر مطالعه هدف. دهدمی قرار تاثیر تحت را افراد این زندگی کیفیت که

 . است بوده سرطانی کودکان والدین در زندگی کیفیت و اضطراب بر خود
 مارانبی میان از سرطان تشخیص با کودکان والدین از نفر 06 تعداد. بود تجربی نیمه نوع از مطالعه این :بررسی روش
 1311 سال رد تهران شهر پزشکی علوم دانشگاههای پوشش تحت بیمارستانهای آنکولوژی بخش به کننده مراجعه

 پرسشنامه .گرفتند قرار کنترل و مداخله گروه دو در تصادفی تخصیص با و شدند انتخاب تصادفی شیوه به
. شد تکمیل روهگ دو هر توسط مداخله از قبل زندگی کیفیت پرسشنامه و بک اضطراب پرسشنامه شناختی،جمعیت

 دو هر توسط هاپرسشنامه. شد داده آموزش  ماه 5 مدت به مداخله گروه والدین به خود به شفقت بر متمرکز درمان
 گیری اندازه با واریانس تحلیل و توصیفی آمار از استفاده با ها داده. شد تکمیل پیگیری و آزمون پس مرحله در گروه
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 51 نسخه SPSS افزار نرم در مکرر
 کیفیت و راباضط نمرات میانگین در داریمعنی آماری تفاوت مداخله از قبل داد نشان حاضر پژوهش نتایج :هایافته

 پیگیری سه و مداخله از پس بالفاصله(. p-value> 62/6) است نشده مشاهده کنترل و آزمون گروه دو در زندگی
 (. p-value< 62/6)  است شده مشاهده گروه دو در اضطراب نمرات میانگین در داری معنی آماری تفاوت آن، از بعد

 فرزند دارای واالدین رد خود بر متمرکز شفقت درمان گرفت نتیجه توان می مطالعه این نتایج براساس :گیرینتیجه
 کیفیت شافزای و اضطراب کاهش به منجر و دارد باالیی پذیری آموزش قابلیت دارند باالیی اضطراب که سرطانی
 .شد خواهد آنان در زندگی
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 مقدمه 

يكي از علل اصلي 1سرطان  توسعه درحال یها کشور در
 مير و مرگ از درصد 4حدود. ]1[باشدمي مرگ در کودکان

به  ساله15تا  5 کودکان از درصد 11 و سال 5 زير کودکان
 که با. ]2[دليل ابتال به بيماری سرطان گزارش شده است 

 تعداد کودکان، هایسرطان درمان در اخير هایپيشرفت

 اين با. ]1[يابندمي رهايي مرگ بيماران، از اين از بيشتری

 هایبيماری ساير با مقايسه سرطان، در وجود هنوز هم ،

 و بيمار برایرا  بيشتری نگراني و ترس بد، آگهي پيش دارای
 که والديني در خصوص به. ]4[کندمي ايجاد اشخانواده

 آورنده ستوه به تجربه يك با دارند، سرطان مبتال، به کودك

 شوك دچار تشخيص شوند، هنگاممي روبرو خود خانواده در

 يك بار با کردن زندگي به مجبور گردند،مي 2ناباوری و

 تأثير تحت را شانخانواده فرزند، بيماری شوند،مي مضاعف

 اجتماعي، رواني مشكالت نظير مسائلي. ]5[ دهدمي قرار
 ،1انزوای اجتماعي مالي، مشكالت والدين، تنش در روابط

 مبودک و تفريحي خانوادگي، الگوهای و شغلي وظايف در تغيير
 رديگ عنوان به سالم کودکان به جهت پرداختن خانواده وقت

 به سرطان مبتال کودکان دارای هایخانواده در زا عوامل تنش
والدين کودکان مبتال به سرطان در  .]6[اند شده معرفي

، 5،افسردگي4معرض ابتال به اختالالت رواني از جمله اضطراب
و نگراني در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن  6استرس

يك عضو با بيماری شديد، خانواده را . ]7[و مرگ قرار دارند
های ها جزء خانوادهو اين خانواده کنددچار استرس مي

شوند و در واحد خانواده هر عملكرد پذير محسوب ميآسيب
، کندمعيوب )بيماری، جدايي و ...( که يك عضو را درگير مي

از طرق مختلف اعضای ديگر و همچنين، زن و شوهر را به 
اثر  "دهد که اکثراً عنوان يك کل تحت تاثير خود قرار مي

شاخص اضطراب عاملي اساسي   .]8[شوده ميناميد "موجي
 8، افسردگي7های اختالالت وحشتزدگيدر پبش بيني نشانه

است. وقتي افراد دارای اضطراب زياد با دشواری های بيشتری 
خود رو به رو باشند، کمتر  9در تنظيم عملكردهای هيجاني

های خود هستند و در قادر به شناسايي و پذيرش هيجان
های منفي هيجاني مبهم به نشان دادن هيجانهای موقعيت

شواهد جديد در خصوص اختالالت . ]9[تمايل بيشتری دارند
دهد که مشكل در تنظيم هيجان، ممكن اضطرابي نشان مي

با توجه به . ]11[است عامل مهمي در اين اختالالت باشد
ر دشيوع باالی افسردگي، اضطراب و ساير مشكالت هيجاني 

                                                           
1 .Cancer 
2.  Shock and disbelief 
3.  Social isolation 
4.  Anxiety 
5.  Depression 

ير و تأثدر والدين کودکان مبتال به سرطان روابط زناشويي 
فردی، خانوادگي، شغلي و )اين مشكالت روی عملكرد کلي 

موجب شده که برخي از محققين، عوامل  ( اين افراداجتماعي
  .]11[قرار دهند توجه موردمرتبط با اين مشكالت را 

توجه به والدين بيماران مبتال به سرطان اهميت به سزايي 
پژوهشهای انجام شده درصد باالی ابتال به اختالالت دارد. 

 .]12[اندرواني را در اين قشر گزارش کرده
گر چه در دهه های اخير بهبود روش های درماني باعث 

اما اين  .]11[بقا در کودکان مبتال به سرطان ها شده است 
افزايش بقا ممكن است کودك و خانواده او  را در معرض ساير 

ي چون مشكالت تكاملي، شناختي و کيفيت خطرات سالمت
از آنجايي که مراقبان افراد مبتال به سرطان زندگي قرار دهد. 

 یهامراقبت، نظارت و مديريت نشانه نقش اصلي و اساسي در
 یو پيگير حمايت تجربه شده در بيماران مبتال به سرطان،

 .]14[درمان اين بيماران ايفا مي کنند 
به موقع بار مراقبتي در والدين، عالوه بر آن شناسايي 

زيرا  .]15[نقش تعيين کننده ای در ارتقای سالمت آنها دارد 
بار مراقبتي مهمترين عامل تعيين کننده کيفيت زندگي 
والدين معرفي مي گردد ؛ از طرفي ارتباط مستقيم و معني 
داری بين کيفيت زندگي کودکان و والدين وجود دارد؛ زيرا 

ثر بر کيفيت زندگي کودکان و سالمت مي يكي از عوامل مو
 .]16[باشد که مي تواند تحت تاثير بار مراقبتي قرار گيرد

بنابراين آنچه برای ارتقا زندگي کودك سرطاني دارای اهميت 
به سزايي است شناسايي به موقع اين فشارها در والدين مي 
باشد. در همين راستا مطالعات نشان مي دهد که والدين 

بتال به سرطان بار مراقبتي بااليي را تحمل نموده و کودکان م
کيفيت زندگي پاييني را برای کودکان خود گزارش مي نمايند 
و تقاضاهای مراقبتي کودك بيمار، عواقبي بر کيفيت زندگي 

يكي از   .]17[کندخود کودك و والدينش ايجاد مي
راهبردهای مناسب جهت بهبود  وضعيت رواني بيماران و 

 از يكيباشند. اطرافيان آنها مداخالت روان شناختي مي

 سالمت مؤثر  بهبود در تواند مي که جديد درماني مداخات

 پائول توسط .]18[شفقت است بر متمرکز درمان شود، واقع

 از بسياری که شد  تدوين مشاهده اين به پاسخ در و گيلبرت

 دارند، بااليي خود انتقادی و شرم که افرادی به ويژه مردم،

 مهربان دروني صدای در ايجاد سنتي درمانهای به ورود هنگام

 پيشين تجارب حوزه چهار دشواريهايي بر گر حمايت خود و

6.  Stress 
7.  Panic disorder 
8.  Depression 
9.  Regulating emotional functions 
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 احساس راهكارهای اساسي، داشتند. ترسهای ای،تاريخچه و

.  ]19[است متمرکز نشده بيني پيش نتايج پيامدها و و امنيت
CFT انرو کارکردهای به نسبت تكاملي رويكرد مبنای بر 

 هایقابليت و هاانگيزش رويكرد، اين اساس بر. است شناختي
 تاس مرتبط ای يافته تكامل مغزی های نظام با ورزی شفقت

 رارق مهرورزی و دوستي نوع دلبستگي، رفتارهای زيربنای که
 ه،مهرجويان رفتارهای ايجاد نيز شفقت طبيعي کارکرد. دارند
 امنيت، پيوستگي، هم به برای هاييموقعيت کردن فراهم

 .]21[ باشدمي حمايت و ترغيب مشارکت، بخشي، تسكين
 حقيقت در است؛ ورزشفقت ذهن پرورش ،CFT اصلي محور

 به شفقت های ويژگي و ها مهارت تشريح و توضيح با درمانگر
 طريق از بنابراين. دهد مي انجام را کار اين تدريج به مراجع،

 اب مراجعان درونسي ورز شفقت رابطه يك افزايش يا و ايجاد
 خود يا و کردن محكوم کردن، سرزنش بجای خودشان،
 .]21[ شود مي مراجعان به الزم کمك انتقادی،

حقيقت درمان دارويي به دليل ماهيت عالمت محور بودن 
خود، نه تنها موفقيتي در درمان اساسي و قطعي اختالالت 
نداشته، بلكه عوارض دارويي ناشي از مصرف دراز مدت آنها 

از آنجايي که مراقبان افراد .]22[نيز بر مشكل افزوده است 
و  تمراقبت، نظار مبتال به سرطان نقش اصلي و اساسي در

 تجربه شده در بيماران مبتال به سرطان، یهامديريت نشانه
با  .]21[کننددرمان اين بيماران ايفا مي یو پيگير حمايت

 بخشي توجه به مطلب مطرح شده اين پژوهش با هدف اثر
 و کيفيت زندگي در اضطراب بر خود بر متمرکز درمان شفقت

 سرطان انجام گرفته است.  به مبتال کودکان والدين

 روش

جامعه آماری . پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي بود
 رطانس به مبتال کودکان مراقبين پژوهش حاضر، شامل کليه

 هایبيمارستانهای تحت پوشش دانشگاه به کننده مراجعه
 تا مهر هایماه از 1199 سال در کهعلوم پزشكي شهر تهران 

 .شدند ه شيوه هدفمند انتخاب که ب. است داده تشكيل آذر
های مالك. ]24[نفر برای هر گروه انتخاب شد 11حجم نمونه 

ورود به مطالعه حاضر شامل رضايت و تمايل آگاهانه برای 
در جلسات و همكاری در  شرکت توانايي، شرکت در مطالعه

انجام تكاليف، همكاری در تكميل ابزارها، دامنه سني بين 
 یبرخوردار، برخورداری از حداقل تحصيالت سيكل و 21-55
 در شرکت منظور به مناسب شناختيروان تعادل و ثبات از

های چنين برخورداری از ثبات جسماني بود. مالكهم مطالعه
خروج از مطالعه حاضر شامل عدم تمايل برای شرکت در 

ها، آموزش فرآيند در جلسه سه از بيش جلسات و غيبت
در جلسات و عدم همكاری در انجام  شرکت انايينداشتن تو

تكاليف و دريافت هر گونه آموزش يا درمان روانشناختي که 
روش اجرای پژوهش به . جز برنامه اين پژوهش نباشد، بود

 کودکان از ليستي آماری، جامعه بين از اين صورت بود که
 وششپ تحت بيمارستانهای در شده بستری سرطان به مبتال
 از و شده، تهيه 99 سال ابتدای از تهرانشهر  پزشكي علوم
 د؛ش شروع گذاری شماره بيمار، پرونده شماره به توجه با ابتدا
 به مبتال کودك اولين مراقب به 1 شماره که صورت بدين

 تعلق 99 سال در بيمارستان اين در شده بستری  سرطان
 يك و شكل يك کاغذهای روی را ها شماره سپس و گرفت
 کامل، اختالط از پس و ريخته جعبه يك در و نوشته اندازه
 تصادفي صورت به بيماران اين مراقبين از نمونه 61 تعداد

 لفنيت فراخوان با بيماران، ی پرونده به توجه با. شدند انتخاب
 لتماي که افرادی از طرح، اين مورد در اوليه توضيحات از بعد و

 بودند، پژوهش به ورود های مالك واجد و داشته همكاری به
 به منظور پيش از اجرای پژوهش،. شدند انتخاب نفر 61 تعداد

شرکت رعايت مالحظات اخالقي، ابتدا از طريق آگاه ساختن 
هايي از هدف پژوهش و تاثير انجام چنين پژوهش کنندگان

، اقدام به اخذ رضايت هابهبود وضعيت روانشناختي آندر 
شد. سپس، کليه اطالعات مادران  از تمامي کتبي اگاهانه
آوری کنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر جمعشرکت

ها نزد ها اطمينان داده شد که اين دادهگرديد و به آن
سپس گروه آزمايش به مدت  ماند.پژوهشگر محرمانه باقي مي

درمان متمرکز بر شفقت  قرار  جلسه تحت آموزش آموزشي 8
ايي دريافت نكرد. در پايان هر هگرفت و گروه گواه هيچ مداخل

آزمون قرار گرفتند. پروتكل جلسات دو گروه مورد پس
ارائه شده  1در جدول  درمان متمرکز بر شفقت  آموزشي

 برگ ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش شامل نمونه .است
  شناختي و پرسشنامه اضطراب بك بود.جمعيت

 پرسشنامه اضطراب بک

 كب توسط آيروناست که  يخود گزارشپرسشنامه  كي 
شدت اضطراب در  یريگاندازه ی( برا1991) همكارانش و

 كيپرسشنامه  نيا .]25[استشده هينوجوانان و بزگساالن ته
از چهار  يكيدر هر ماده  ياست که آزمودن یاماده 21 اسيمق
است را انتخاب  ابکه مشان دهنده شدت اضطر نهيگز
اين پرسشنامه از اعتبار روايي بااليي برخوردار  .]26[کنديم

، اعتبار 92/1است. ضريب همساني دروني آن )ضريب آلفا( 
و همبستگي  75/1به فاصله يك هفته  ييآن با روش باز آزما

 در ايران نيز. ]27[است ريمتغ 76/1تا  11/1های آن از ماده
اين پرسشنامه در طبقات ي سنجروان هایدر مورد ويژگي

( 72/1ني و جنسي جمعيت ايراني به ترتيب روايي برابر با )س
را گزارش =α) 92/1و ثبات دروني )( 81/1و پايايي برابر )

زمان، سازه، تشخيصي پنج نوع روايي محتوا، هم. ]28[اندکرده
و عاملي برای اين آزمون سنجيده شده است که همگي 

گيری شدت اندازهدهنده کارايي باالی اين ابزار در نشان
 در اضطراب پرسشنامه کرونباخ آلفای نتايج .باشداضطراب مي
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 به دست آمده است. 89/1[n=60]حاضر پژوهش

 SF-36 یزندگ تیفیک پرسشنامه

( طراحي 1988اين پرسشنامه توسط )وير و همكاران، 
يك پرسشنامه جامع جهت اندازه گيری   .]29[شده است

.  مرتبط با بهداشت مي باشدکيفيت زندگي در تمامي مسائل 
بعد کيفيت زندگي را بررسي مي کند که  8اين پرسشنامه 

گزينه بوده که توسط خود فرد يا از طريق مصاحبه  16دارای 
تكميل مي گردد و در گروههای مختلف سني و بيماريهای 
مختلف قابل اجرا است. پايايي و روايي اين پرسشنامه در سال 

 انش مورد تاييد قرار گرفته است.توسط وير و همكار 1988
ران المللي است ودر اياين پرسشنامه دارای پايايي و روايي بين

توسط پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ترجمه و 

المللي آن بررسي و تاييد شده است.  پايايي و روايي بين
ضريب آلفای کرونباخ برای آزمون پايايي آن در تمام ابعاد 

و  %95تا  %77به استسنايي بعد سر زندگي بين پرسشنامه 
.  اعتبار و پايايي اين ]11[بوده است %65برای بعد سر زندگي 

پرسشنامه در جمعيت ايراني مورد تاييد قرار گرفته 
 .]11[است

 SPSS"1 -21"ها از نرم افزاربرای تجزيه و تحليل داده
ای هاستفاده گرديد. روش آماری برای تجزيه و تحليل داده

های ميانگين، پژوهش در سطح آمار توصيفي از شاخص
انحراف معيار، فراواني و درصد فراواني و در سطح آمار 

با اندازه گيری ها مدل تحليل واريانس استنباطي از آزمون
 استفاده شد.مكرر 

 
شفقت درمان متمرکز بر یآموزش جلسات اجرایی دستورالعمل خالصه:1 جدول  

 مداخله موضوص

 جلسه اول

 

ارات از انتظ يآن، بررس يجلسات و ساخت کل ليتشك يگفتگو درباره هدف گريكديگروه با  یدرمانگر و اعضا ييآشنا -آزمون  شيپ یاجرا

 خود. یشفقت با تأسف برا زيدرمان متمرکز بر شفقت و تما يبا اصول کل ييآشنا ،يبرنامه درمان

 جلسه دوم

 

 يوارس نيهمراه با تمر يآن بر مشكالت فائق آمد. آموزش ذهن آگاه قيتوان از طر يو چگونه م ستيشفقت چ نكهيشفقت: ا حيو تشر حيتوض

 بر شفقت يمبتن یمغز یها ستميبا س ييو تنفس، آشنا يبدن

 جلسه سوم

 

 كهنينسبت به خود، پرورش و درك ا يانو مهرب يپرورش احساس گرم گران،يافراد شفقت ورز، شفقت نسبت به د اتيبا خصوص ييآشنا

 ،یژو انر يگرم شيگرانه، آموزش افزا بيدر مقابل احساسات خودتخر يدارند )پرورش حس اشتراکات انسان يو مشكالت صينقا زين گرانيد

 گرمي و عدم قضاوت قدرت،خرد و  رش،يذهن آگاهي، پذ

 جلسه چهارم

 

و  يياشناس ،يغير شفقت ورزه با توجه به مباحث آموزش» اي« شفقت ورز»خود به عنوان  تيشخص يو بررس يبه خودشناس هايآزمودن بيترت

 آموزش گرانينسبت به خود و د یو همدرد يرزش شفقت، همدلاپرورش ذهن شفقت ورژه، » یها نيکاربرد تمر

 جلسه پنجم

 

روزمره و  يروش ها در زندگ نيا یريو به کارگ وستهيو شفقت پ يشفقت عملي، شفقت مقطع ،يابراز شفقت )شفقت کالم یكها و روش هابس

 انيدوستان و آشنا ن،يوالد یبرا

 جلسه ششم

 

 شفقت یرپردازيتوجه شفقت ورز، استدالل شفقت ورز، رفتار شفقت ورز، تصو یشفقت به شرکت کنندگان در حوزه ها یآموزش مهارت ها

خود انتقادگر، خود انتقاد شونده و خود شفقت ورز با  یر سه بعد وجودنقش فرد د یفايورژه احساس شفقت ورز و ادراك شفقت ورزه ا

و  يدرون یهنگام گفتگو يخود انتقادگر و خود شفقت گر درون یکردن لحن و تن صدا دايگشتالت، پ يالخ يصندل كياستفاده از تكن

 مانند پدر و مادر يمهم زندگ یآدم ها یگفتگو یمشابهت آن با الگو

 جلسه هفتم

 

 یشفقت گر که اجزا يقيکردن رنگ، مكان و موس دايافكار انتقادگر، افكار شفقت ورز و رفتار شفقت ورز پ يکردن جدول هفتگپر 

 یكهاي. آموزش تكنصهيخص نيترس از شفقت به خود و موانع پرورش ا یشفقت ورز مي توانند باشند، کار بر رو یها یرپردازيتصو

 .و نوشتن نامه شفقت ورز يذهن آگاه ك،يتميبخش ر نيشفقت ورژ، تنفس تسك يذهن یرپردازيتصو

 جلسه هشتم

 

پس  یاز اعضا جهت شرکت در جلسات، اجرا يکل جلسات، تشكر و قدردان يابيبه سؤاالت اعضا و ارز ييو پاسخگو یريگ جهيو نت یجمع بند

 آزمون

 های پژوهشیافته

کنندگان در های توصيفي شرکتآمارهجداول زير 

دهند. ميانگين و انحراف معيار سن در پژوهش را نشان مي
 ارائه شده است. 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  .Statistical package of social sciences(spss) 
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 و همکارانمحمود برجعلی                                                      سرطان به مبتال کودکان والدین زندگی کیفیت و اضطراب بر خود به شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی

پژوهش در کنندگان شرکت های توصیفی مربوط به سن: آماره2جدول  

 گروه مورد مطالعه 

 P جمع کنترل آزمايش

(9/51) 28 زن جنسیت  27 (1/49)  55 (111)  951/1  

(41) 2 مرد  1 (61)  5 (111)  

سال 25تا  21 گروه سنی  1 (61)  2 (41)  5 (111)  641/1  

سال 11تا  26  7 (7/46)  8 (1/51)  15 (111)  

سال 15تا  11  11 (55)  9 (45)  21 (111)  

سال 41تا  16  8 (4/44)  11 (6/55)  18 (111)  

سال 45تا  41  1 (51)  1 (51)  2 (111)  

(8/51) 11 متاهل وضعیت تاهل  29 (2/49)  59 (111)  111/1  

(111) 1 1 مطلقه  1 (111)  

(51) 5 ابتدايي میزان تحصیالت  5 (51)  11 (111)  947/1  

(9/42) 9 راهنمايي  11 (55)  21 (111)  

(9/42) 1 دبيرستان  4 (1/57)  7 (111)  

(51) 6 ديپلم  6 (51)  12 (111)  

(7/66) 2 فوق ديپلم  1 (1/11)  1 (111)  

(5/62) 5 ليسانس  1 (1/11)  6 (111)  

نفر 2 تعداد اعضا خانواده  1 1 (111)  1 (111)  877/1  

نفر 1  5 (5/45)  6 (5/54)  16 (111)  

نفر 4  2 (51)  2 (51)  4 (111)  

نفر 5  18 (9/52)  16 (1/47)  14 (111)  

نفر 6  5 (51)  5 (51)  11 (111)  

(1/51) 21 ضعيف وضعیت اقتصادی  22 (9/48)  45 (111)  895/1  

(51) 5 متوسط  5 (51)  11 (111)  

(41) 2 خوب  1 (61)  5 (111)  

شود، از بين مشاهده مي 2همان طور که در جدول 
نفر مرد بودند. از  5نفر زن و  55شرکت کنندگان در پژوهش 

نفر مربوط به افراد گروه  21نظر گروه سني بيشترين فراواني 
سال بود. از نظر وضعيت تاهل بيشترين  11تا  26سني 

نفر مربوط به افراد متاهل بود. از نظر ميزان  59فراواني 

بوط به افراد با ميزان نفر مر 21تحصيالت بيشتری فراواني 
تحصيالت راهنمايي بود. از نظر تعداد اعضا خانواده بيشترين 

نفر  5نفر مربوط به افراد با تعداد اعضا خانواده  14فراواني 
نفر مربوط  45بود. از نظر وضعيت اقتصادی بيشترين فرواني 

 به افراد با ميزان تحصيالت ضعيف بود. 
 

های آزمایش و کنترلگیری نمره اضطراب در گروه. میانگین و انحراف معیار پنج بار نمره اندازه3ل جدو  

 پیگیری اول پس آزمون پیش آزمون تعداد گروه متغیر

 SD ميانگين SD ميانگين SD ميانگين

91/12 11 آزمايش اضطراب  15/7  21/18  48/5  57/21  74/5  

11/11 11 کنترل  47/7  71/11  84/6  17/11  41/6  

11/14 11 کل  25/7  47/26  56/9  12/27  17/8  

96/41 11 آزمايش کیفیت زندگی  91/4  61/54  79/4  57/51  64/4  

86/42 11 کنترل  61/4  71/41  84/6  17/42  41/6  

11/44 11 کل  44/4  47/46  22/7  82/47  17/7  

شده است، در مرحله ان طور که در جدول باال نشان داده 
(، =M 48/5 ± 21/18به ترتيب ) آزمون و پيگيریپس

(74/5 ± 57/21 M= ميانگين نمره اضطراب در گروه ،)
-آزمايشي از ميانگين نمره اضطراب در گروه کنترل در پس

 ± M=( ،)74/5 48/5 ± 71/11به ترتيب ) آزمون و پيگيری

57/21 M=ي در  گروه(، بوده است.  در متغير کيفيت زندگ 
 ± 71/41به ترتيب ) آزمون و پيگيریکنترل مرحله پس

84/6M=( ،)74/5 ± 17/42 M= و در گروه آزمايش مرحله )
 79/4M=( ،)64/4 ± 61/54به ترتيب ) آزمون و پيگيریپس
± 57/51 M=.بوده است ) 
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 (اضطرابی های مولفه) ها واریانس یکسانی و ها کوواریانس یکسانی فرض . پیش4جدول 

2درجه آزادی  F سطح معناداری 1درجه آزادی    پيش فرض آزمون 

619/1  485/1  42 2 Levene اضطراب 

ي
ي 

كسان

س 
واريان

 ها

585/1  541/1  42 2 Levene  کيفيت زندگي 

 
کل نمره اضطراب و کیفیت زندگی افتراقی های نمره مقایسه برای واریانس تحلیل و . تجزیه5جدول  

 اندازه اثر 

 )مجذور اِتا جزئی(

F منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات  

857/1  446/125 ** 667/981  2 111/1961  اضطراب بين گروهي 

  825/7  42 667/128   درون گروهي 

   44 111/2292   کل 

777/0   340/73 ** 636/2352  2 273/4705 زندگیکیفیت  بین گروهی   

  178/12  42 291/1147   درون گروهي 

   44 561/6152   کل 

11/1 > P ** 

 

 گیری بحث و نتیجه

 متمرکز درمان بخشي اثرپژوهش حاضر با هدف بررسي 
 ودکانک والدين زندگي کيفيت و اضطراب بر خود به شفقت بر

های دانشگاهبيمارستانهای تحت پوشش  ،سرطان به مبتال
انجام گرديد. نتايج تجزيه و تحليل  علوم پزشكي شهر تهران

ها نشان داد که اين روش مداخله اثربخشي معناداری در داده
کاهش اضطراب مراقبين کودکان   زندگي و بهبود کيفيت

طبق نتايج اين پژوهش، مبتال به سرطان پستان دارد. 
پيگيريهای  اضطراب گروه آزمايشي در مراحل پس آزمون و

انجام شده به طور معناداری پايينتر از گروه کنترل و کيفيت 
 زندگي به طور معناداری در گروه آزمايش افزايش يافته است. 

ت شفقتوان گفت های پژوهش حاضر ميدر تبيين يافته
نوعي تأثر از رنج ديگران و آگاهي يافتن از درد ديگران است 

 احساس مهرباني پيدا کندبه نحوی که فرد نسبت به ديگران 
ها باشد. در واقع، شفقت عبارت و مشتاق تسكين درد و رنج آن

است از درك غيرقضاوتي افرادی که دچار خطا يا ناکامي 
ها در بافت جايز الخطا هستند، به نحوی که اعمال و رفتار آن

شود. به اين ترتيب شفقت به خود بودن انسان، ديده مي
دن و آگاهي يافتن از رنج خود است و عبارت است از متأثر ش

نه فرار يا قطع رابطه با آن و پديد آوردن تمايلي در خود برای 
ها از طريق مهر ورزی و های خود و بهبودی آنتسكين رنج

نوعي « مهر ورزی به خود»صميميت با خود. به عبارت ديگر 
 ها، اشتباهاتهم دلي و فهم غير قضاوتي نسبت به دردها، رنج

های خود است، به نحوی که تجارب تلخ خود را اشايستگيو ن
 .]22[به عنوان بخش بزرگ تری از تجارب انساني ببيند

 

                                                           
1. Yadavaia 

( شفقت به خود، مهرباني و درك 2111) 1در تعريف يادايا
های دشوار نسبت به خود است بدون قضاوت خشن در زمان

که به عنوان يك جايگزين برای انتقاد نسبت به خود و عزت 
ارايه شده است.در حال حاضر، شفقت به خود، معاني  نفس

متفاوتي دارد و به عنوان راهبردی برای تسكين اختالالت 
. برخي ]19[رواني، مورد عالقه پژوهشگران قرار گرفته است

د. گذارناز محققين بين عزت نفس و شفقت به خود فرق مي
 ،شويمکنيم و موفق ميبرای مثال در زماني که خوب عمل مي

عزت نفس تمايل به افزايش يافتن دارد اما زماني که بد عمل 
کنيم شفقت به خود مهم است. همچنين شفقت به خود، مي

بر نوعي هيجان ويژه نسبت به خود يعني خود گرمي و خود 
 . ]21[ورزدمهرباني تأکيد مي

به اين نتيجه رسيده اند که  شدههايي که انجام در بررسي
ت منفي که در تصويرسازی خود شفقتي از احساسا

شود، جلوگيری رويدادهای اجتماعي ناراحت کننده ايجاد مي
کند و همچنين واکنش فرد به رويدادهای منفي را کاهش مي
شفقت  .دهد و در برخي موارد مفيدتر از عزت نفس استمي

به خود، به طور طبيعي حساسيت فرد نسبت به سالمت 
رد تجارب خود را در راستای دهد، زيرا فديگران را افزايش مي

شود که بيند. او در اينجا متوجه ميتجارب نوع انسان مي
ناراحتي، ناکامي و کمبودها بخشي از ويژگي عمومي همه 

هاست و او هم يكي از آنان است، بنابراين نتيجه انسان
. زماني که ]21[گيرد که مهرباني و شفقت ارزشمند استمي
تگي ها تعلق و وابسه به کل انسانپذيريم انساني هستيم کمي

داريم، ديگر نيازی به مقايسه خود نسبت به ديگران که بهتر 
يا بدتر هستيم، نداريم. پس عامل کليدی در جريان رشد 
همدلي، تربيت شفقت به خود است که به طور طبيعي از 
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 و همکارانمحمود برجعلی                                                      سرطان به مبتال کودکان والدین زندگی کیفیت و اضطراب بر خود به شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی

آيد. رشد شفقت به طريق مراقبه يا ذهن آگاهي بدست مي
برای افزايش سالمتي و خوشبختي  خود و ديگران، راهبردی

ي های بودايشود که با هدف ارتقا سالمتي در تمرينتلقي مي
برای هزاران سال رونق داشته است. احساس مراقبت پذيرش 

ای و دارا بودن نوعي حس تعلق و وابستگي به ديگران، پايه
 شودمي پيشنهاد .]19[برای بلوغ رواني و خوشبختي است 

 رماند شبه هایبرنامه انتظار، اثر کنترل برای آتي مطالعات در
 شنهادپي همچنين،. شود اجرا کنترل روی بر( پالسيبو برنامه) 

 اندازه به دستيابي برای بزرگتر حجم با هايي نمونه از شودمي
 بيماران روی بر مطالعه اين. شود استفاده برنامه واقعي اثر

 تهران اجرا استانبيمارستانهای تحت نظارت علوم پزشكي 
 هایهيافت بسط برای پژوهشگران شود مي پيشنهاد است، شده
 ساير در مشابه بيماران روی بر درمان مذکور را مطالعه، اين

 .کنند اجرا بيمارستانها

 تقدیر و تشکر

 های مسئولين محترمبدين وسيله نويسندگان از مساعدت
 و بيمارستان امام خميني امام حسين )ع( هایبيمارستان

چنين، از تمامي د. همننمايتقدير و تشكر ميستان تهران ا
 و  تشكر کمال نمودند؛ شرکت در اين پژوهش والديني که

 قدرداني را دارند.

 منابع

1. Kratz CP, Jongmans MC, Cavé H, Wimmer K, 
Behjati S, Guerrini-Rousseau L, Milde T, Pajtler 
KW, Golmard L, Gauthier-Villars M, Jewell R. 
Predisposition to cancer in children and 
adolescents. The Lancet Child & Adolescent 
Health. 2021 Feb 1; 5(2):142-54. 

2. Marcu LG, Chau M, Bezak E. How much is too 
much? Systematic review of cumulative doses 
from radiological imaging and the risk of cancer 
in children and young adults. Critical Reviews in 
Oncology/Hematology. 2021 Mar 2:103292. 

3. Schraw JM, Desrosiers TA, Nembhard WN, 
Langlois PH, Meyer RE, Canfield MA, 
Rasmussen SA, Chambers TM, Spector LG, Plon 
SE, Lupo PJ. Cancer diagnostic profile in 
children with structural birth defects: An 
assessment in 15,000 childhood cancer cases. 
Cancer. 2020 Aug 1; 126(15):3483-92. 

4. Nielsen MK, Christensen JF, Frandsen TL, 
Thorsteinsson T, Andersen LB, Christensen KB, 
Wehner PS, Hasle H, Adamsen LØ, 
Schmiegelow K, Larsen HB. Effects of a physical 
activity program from diagnosis on 
cardiorespiratory fitness in children with cancer: 
a national non-randomized controlled trial. BMC 
medicine. 2020 Dec; 18(1):1-2. 

 

5. Toledano-Toledano F, Luna D, Moral de la Rubia 
J, Martínez Valverde S, Bermúdez Morón CA, 
Salazar García M, Vasquez Pauca MJ. 
Psychosocial factors predicting resilience in 
family caregivers of Children with Cancer: A 
Cross-Sectional study. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2021 
Jan; 18(2):748. 

6. Jadidi R A, Hekmatpou D, Eghbali A, Memari F. 
The experiences of parents of children with 
leukemia: A qualitative research. J Arak Uni Med 
Sci. 2013; 15 (9):28-40. 

7. Luo YH, Li WH, Cheung AT, Ho LL, Xia W, He 
XL, Zhang JP, Chung JO. Relationships between 
resilience and quality of life in parents of children 
with cancer. Journal of Health Psychology. 2021 
Jan 31:1359105321990806. 

8. Modanloo S, Rohani C, Farahani Shirin Abadi A, 
Pourhossein gholi A. Assessment of family 
function among parents of children with cancer. 
IJNR. 2015; 10 (1):56-65. 

9. Asadzandi M, Farahany SS, Abolghasemy H, 
Saberi M, Ebadi A. Effect of Sound Heart Model-
based spiritual counseling on stress, anxiety and 
depression of parents of children with cancer. 
Iran J Ped Hematol Oncol. 2020; 10(2):96-106. 

10. Toledano-Toledano F, Luna D, Moral de la Rubia 
J, Martínez Valverde S, Bermúdez Morón CA, 
Salazar García M, Vasquez Pauca MJ. 
Psychosocial factors predicting resilience in 
family caregivers of Children with Cancer: A 
Cross-Sectional study. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2021 
Jan; 18(2):748. 

11. Chung JO, Li WH, Cheung AT, Ho LL, Xia W, 
Chan GC, Lopez V. Relationships among 
resilience, depressive symptoms, self‐esteem, 
and quality of life in children with cancer. 
Psycho‐Oncology. 2021 Feb; 30(2):194-201. 

12. Omani-Samani R, Vesali S, Navid B, Mohajeri 
M, Rafsanjani KA, Aghamaleki SZ, Mohammadi 
M. Adult cancer patients and parents of younger 
cancer patients have little information about 
fertility preservation: a survey of knowledge and 
attitude. Middle East Fertility Society Journal. 
2021 Dec; 26(1):1-9. 

13. Greenzang, K. A., Cronin, A. M., Kang, T. I., & 
Mack, J. W. (2018). Parental distress and desire 
for information regarding long‐term implications 
of pediatric cancer treatment. Cancer, 124(23), 
4529-4537. 

14. Racine NM, Khu M, Reynolds K, Guilcher GM, 
Schulte FS. Quality of life in pediatric cancer 
survivors: contributions of parental distress and 
psychosocial family risk. Current Oncology. 
2018 Feb; 25(1):41-8. 



 

35 

 .52-35، صص.: 1466، پائیز و زمستان 33، پیاپی 5، شماره 11، دوره شناسی بالینی و شخصیترواندوفصلنامه علمی 
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 19, No. 2, Serial 37, Autumn & Winter 2021-2022, pp.: 25-32. 

 
15. Barrera M, Hancock K, Atenafu E, Alexander S, 

Solomon A, Desjardins L, Shama W, Chung J, 
Mills D. Quality of life in pediatric oncology 
patients, caregivers and siblings after 
psychosocial screening: a randomized controlled 
trial. Supportive care in Cancer. 2020 
Aug;28(8):3659-68 

16. Atun R, Bhakta N, Denburg A, Frazier AL, 
Friedrich P, Gupta S, Lam CG, Ward ZJ, Yeh JM, 
Allemani C, Coleman MP. Sustainable care for 
children with cancer: a Lancet Oncology 
Commission. The Lancet Oncology. 2020 Apr 1; 
21(4):e185-224. 

17. Van Warmerdam J, Zabih V, Kurdyak P, 
Sutradhar R, Nathan PC, and Gupta S. Prevalence 
of anxiety, depression, and posttraumatic stress 
disorder in parents of children with cancer: A 
meta‐analysis. Pediatric blood & cancer. 2019 
Jun; 66(6):e27677. 

18. Tabibzadeh F, Soleimani E, Shiroudi S. The 
effectiveness of compassion-focused therapy on 
cancer fatigue and self-care behaviors of cancer 
patients. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ). 
2021 Feb 10; 9(12):75-84. 

19. Sadeghpour A, Seif AA, Shahriariahmadi A. 
Comparing the effectiveness of compassion-
focused therapy and mindfulness training on 
post-traumatic developmental disorder and 
cancer burnout in cancer patients. Journal of 
psychologicalscience. 2020 Apr 10; 19(86):193-
202. 

20. Sanagouye Moharer G, Shirazi M, Kia S, Karami 
Mohajeri Z. The effect of compassion focused 
training on hope, life satisfaction and alexithymia 
of delinquent female adolescents. Iranian Journal 
of Psychiatric Nursing. 2020 Aug 10; 8(3):46-56. 

21. Khalifesoltani F, Hajializadeh K, Ahadi H, 
Tavakolizadeh J, Goli F, Ebrahimi A, 
Hajivosough NS, Mohseni S, Sharbafchizadeh 
M, Sadeghi S, Zanjani HA. Comparing the 
Effectiveness of Self-Efficacy-Based Training 
and Compassion-Focused Therapy on 
Depression, Self-Care Behaviors and Quality of 
Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome. 
International Journal of Body, Mind and Culture. 

22. Behvandi N, Khayatan F, Gol Parvar M. 
Comparing the Effectiveness of Compassionate 
Emotion-Based Integrated Therapy With 
Compassion Focused Therapy on Perfectionism 
and Intolerance of Uncertainty Irrational Beliefs 
in Patients With Early Headache Symptoms. 

23. Jorjorzadeh M, Ehteshamzadeh P, Pasha R, 
Marashian FS. The Effectiveness of Religious-
based Gender Justice Training and Compassion-
focused Therapy on Psychological Capital of 
Girls with Delayed Marriage. International 
Journal of Health Studies. 2021 Apr 25; 7(2):17-
23. 

24. Sourmeh A, Mashhadi A, Sepehri Shamloo Z. 
The Effectiveness of Group-Based Compassion-
Focused Therapy on Depression, Anxiety and 
Improving the Quality of Life in Women with 
Feminine Cancers. Multidisciplinary Cancer 
Investigation. 2020 Apr 10;4(2):21-7. 

25. Beck AT, Steer RA. Beck Depression Inventory: 
Manual. The Psychological Corporation, 
Harcourt Brace Jovanich Inc., San Diego: 1986. 

26. Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties 
of the Persian version of Beck Anxiety Inventory 
(BAI). TUMS Publications. 2008. May 15; 
66(2):136–40. 

27. Dadfar M, Kalibatseva Z. Psychometric 
properties of the Persian version of the Short 
Beck Depression Inventory with Iranian 
psychiatric outpatients. Scientifica (Cairo). 2016; 
2016:8196463. 

28. Ghasemi M, Lotfollahzadeh H, Kermani-Ranjbar 
T, Kharazifard MJ. Effect of music practice on 
anxiety and depression of Iranian dental students. 
Journal of Dentistry (Tehran, Iran). 2017 May; 
14(3):138. 

29. Janani K, Jain M, Vargese J, Srinivasan V, Harika 
K, Michael T, Venkataraman J. Health-related 
quality of life in liver cirrhosis patients using SF-
36 and CLDQ questionnaires. Clinical and 
experimental hepatology. 2018 Dec; 4(4):232. 

30. Blüthner E, Bednarsch J, Stockmann M, Karber 
M, Pevny S, Maasberg S, Gerlach UA, Pascher 
A, Wiedenmann B, Pratschke J, Pape UF. 
Determinants of quality of life in patients with 
intestinal failure receiving long‐term parenteral 
nutrition using the SF‐36 questionnaire: a 
German single‐center prospective observational 
study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 
2020 Feb; 44(2):291-300. 

31. Al-Ibrahimya AS, Rabea S. Evaluation of 
General Health Status in Diabetic Patients Using 
Short Form Health Survey (SF-36). Current 
Diabetes Reviews. 2020 Aug 14. 

 


	03-1150
	03-1150.pdf

