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Cancer is one of chronic diseases. People with cancer need 

permanent treatment and care and this causes the patient and 

their families to be in difficult situation. The purpose of this 

study was to investigate the increase of hope and anger 

management of mothers with children with cancer through life 

skills training (interpersonal relationship, problem solving, and 

anger control). 

 This research was a quasi-experimental research with pretest-

posttest and control group. The statistical population of this 

study was all mothers with children with cancer in MAHAK 

who were treated in the second half of 1396 and the first half of 

1397 (by the end of April) with cancer patients. A total of 36 

people who received the lowest score in Schneider Hope Scale 

(1991) and Spielberger State - Trait Anger Expression Inventory 

(1999) were voluntarily assigned to the sample group and 

randomly assigned to two experimental and control groups. life 

skills (interpersonal relationships, problem solving, anger 

control) training was taught in 7 sessions of 90 minutes and 

weekly to the experimental group. After the training, both 

experimental and control groups were subjected to post-test. 

The results of multivariate covariance analysis indicated that 

interpersonal relationships, problem solving and anger control 

skills training is effective in increasing hope and anger 

management of mothers with children with cancer. 

Overall, the finding of this research showed as an effective 

method that learning of above life skills is effective on anger 

reduce and increase of hope. 
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 سرطان به مبتال کودکان دارای مادران خشم مدیریت و دوارییام افزایش

  زندگی هایمهارت آموزش خالل از

 ،*2رضاخانی دخت سیمین ،1کلیائی پوشسیاه سهیال

 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه مشاوره، ارشد کارشناس 9
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه مشاوره، گروه استادیار 2

 
 

     چکیده   مقاله اطالعات

        

 9318 ردادماهم 91 :دریافت

 9311 مهرماه 30 :نهایی اصالح

 9311 ماهنآبا 21 :پذیرش

 9311 همنب :آنالین انتشار
 

 مقاله نوع
 پژوهشی یمقاله

 

 هاکلیدواژه

 خشم کنترل ؛امیدواری ؛زندگی هایمهارت
 

 *مسئول ینویسنده
 ادآز دانشگاه از را خود یمشاوره دکتری یدرجه رضاخانی دخت سیمین
 او حاضر حال در کرد. دریافت تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی
 عالیق است. رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه یمشاوره گروه استادیار

 برای است. زوج و خانواده فردی، مشکالت در مداخله ایشان پژوهشی
 دهدانشک یمشاوره گروه رضاخانی، دکتر با مقاله این مورد در مکاتبه

 رودهن، رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه یمشاوره و تربیتی علوم
 باشید. داشته تماس 3193988189 پستی کد ای،خامنه اهللآیت خیابان
 3632-9270-0001-0000 :ارکید

 

 rezakhani@riau.ac.ir :الکترونیکی پست

 
 مراقبت و درمان به سرطان به مبتال افراد .رودمی شماربه مزمن هایبیماری ازجمله سرطان

 هدف .دهدمی قرار دشوار طیشرا در را آنان یخانواده و ماریب امر، نیا و دارند ازین یشگیهم

 هب مبتال کودکان یدارا مادران خشم تیریمد و یدواریام شیافزا زانیم یبررس حاضر پژوهش

 .بود خشم( کنترل و مسئله حل ،فردیبین )روابط یزندگ هایمهارت آموزش خالل زا سرطان

 یارآم یجامعه بود. کنترل گروه با آزمونپس – آزمونپیش نوع از یشیآزما شبه پژوهش روش

 محک یموسسه یهانقاهتگاه و مارستانیب در سرطان به مبتال کودکان یدارا مادران یهیکل را

 شانیا سرطان به مبتال فرزند 9319 نیفرورد انیپا تا 9311 دوم یهمین در دادندکه یم لیتشک

 (9119) همکاران و دریاشنا یدواریام یهپرسشنام در که نفر 31 داشت. قرار یپزشک درمان تحت

 روهگ در داوطلبانه صورتبه بودند کرده کسب را نمره نیکمتر (9111) لبرگریاسپ خشم کنترل و

 آموزش شدند. گمارش کنترل و شیآزما گروه دو در یتصادف شرو به و گرفتند قرار نمونه

 و ایدقیقه 10 یجلسه 9 در خشم( کنترل ،مسئله حل ،فردیبین روابط) یزندگ هایمهارت

 شیآزما گروه دو هر آموزش، انیپا از پس شد. داده آموزش شیآزما گروه به یهفتگ صورتبه

 گرفتند. قرار آزمونپس مورد کنترل و

 لح ،فردیبین روابط یاهمهارت آموزش که داد نشان یریمتغچند انسیووارک لیتحل جینتا

 سرطان هب مبتال کودکان یدارا مادران خشم تیریمد و یدواریام شیافزا بر خشم کنترل و مسئله

 است. مؤثر

 کی نعنوابه توانمی را خشم کنترل و مسئله حل ،فردیبین روابط هایمهارت آموزش نیبنابرا

 گرفت. رکا به یدواریام شیافزا و خشم کاهش جهت مؤثر روش

         
 

 مقدمه

 و غیرطبیعی تکثیر که هاستسلول بیماری ،9سرطان
 (.2093 ،2آمریکا سرطان انجمن) دارد همراهبه را هاآن کنترلغیرقابل

 ترینپرچالش از یکی کودکی دوران یهاسرطان میان، این در
 مادران .شودمی محسوب هایشانخانواده و کودکان برای هابیماری
 با مقابله در را دشواری بسیار شرایط سرطان، به مبتال کودک دارای

 رماند و تشخیص فرایند طی در .کنندمی تجربه فرزندشان بیماری
 کودک اصلی مراقب که مادر ویژهبه) خانواده افراد کودکان، سرطان

 مواجه پزشکیروان و شناختیروان مشکالت از بسیاری با است(
 ،واقعبه (.2091 کازاک، و آلدرفر ،کاناوارو ،کرسپو سانتوس،) شوندمی

                                                                                                                                                                                                
1 Cancer 

 هب مبتال کودک و نیست آمیزموفقیت همیشه درمانی هایتالش
 یدرباره اطمینان عدم با توأم زندگی است ممکن اشخانواده و سرطان

 رطانس به مبتال کودکان والدین کنند. تجربه را مرگ از ترس و آینده
 اضطراب، ،افسردگی ،خشم مانند احساساتی دچار طورمعمولبه

 غستانی،با و ایلخانی رسولی، نعمتی،) شوندمی گناه احساس و یدیناام
2099). 

 سکینزا فیرکالو، فیپس، دالگین، ساهلر، پژوهش راستا، این در
 کاهش در مسئله حل مهارت آموزش داد نشان (2093) همکاران و

 مبتال کودکان مادران 3حادثه از پس استرس و افسردگی و اضطراب
 اریبیم به فرزند یابتال خبر دریافت ،درواقع است. مؤثر سرطان به

2 Cancer American Society 
3 Post-traumatic stress 
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 سرطانی کودکاندارای  خشم مادران مدیریت دواری ویام افزایش                        رضاخانیو  کلیائیپوشسیاه

  مبتال به سرطان

 
 .ودشمی محسوب والدین برای شدیدی روانی فشارزای رویداد سرطان،
 نسرطا به مبتال آنان فرزند که والدینی است داده نشان مطالعات
 ناختیش – روانی ثبات حفظ در کمتری قابلیت از شده داده تشخیص

 خواهد آنان زندگی کیفیت بر منفی تأثیر وضعیت این و برخوردارند خود
 (.2001 مانل، و اشنایدر) گذاشت

 و یمارب زندگی کیفیت در ییسزابه و مستقیم نقش 9امیدواری
 و درد دوران طی در آنان سازگاری بر و کندمی ایفا او یخانواده

 ،امید (.2008 استیت، و یرشری ،ساناتانی) است مؤثر محرومیت
 ،کنندمی تعیین را خود اهداف افراد آن طی که است شناختی فرایندی

 را الزم یانگیزه و کنندمی خلق را راهکارهایی هاآن به رسیدن برای
 حفظ مسیر طول در و کرده جادیا راهکارها این درآوردن اجرا به برای
 ،مولزان فیدل، ،هالمن پژوهش نتایج (.2001 مانل، و اشنایدر) کنندمی
 دوران در امید یهتجرب که است آن از حاکی (2091) مالینز و مایز

 ار سانحه از پس رشد دتوانمی کودکان در سرطان به مربوط تجارب
 ،عبداهلل ،سامون پژوهش نتایج همچنین .کند تسهیل والدین در

 زندگی به امید داد نشان (2091) همکاران و هیس گتمن، آمیکو،دی
 .است مهم درمان هایگیریتصمیم به کمک برای

 و کودک سرطان به راجع اطالعاتی یارائه رسدمی نظر به
 رانه،امیدوا نگرش دتوانمی درمانی کادر سوی از درمان فرایند چگونگی

 ،پاروکاتی و التا پاول، نایر،) شود موجب والدین در را رضایت و اعتماد
 بودن بیمار الوقوعقریب مرگ منتظر و درمان بیهودگی به باور اما ؛(2099
 هاپژوهش برخی (.2099 همکاران، و نعمتی) شودمی ناامیدی موجب
 خشم برخوردارند باالتری ناامیدی سطح از که افرادی اندداده نشان

 (.2091 ارسوی، و سلبی ساگالم، سینارلی، ،کاک) دارند نیز یاالترب
 هایناکامی تسکین برای روش ترینرایج توانمی را 2خشم

 عنوانبه خشم (.2098 لیانگ، و یتسا ،چانگ وو،) دانست هیجانی
 ررمک صورتبه آن برانگیختگی و شودمی تجربه گذرا هیجان یک
 و شده تبدیل عمل به که است حالتی خشم باشد. سازمشکل دتوانمی
 ی،موتاب فتی،) است مشاهده قابل کالمیغیر و میکال صورت دو به

 کاظمی منش،نیک پژوهش (.2091 عطوفی، زادهکاظم و محمدخانی
 کاهش به زندگی هایمهارت زشآمو داد نشان (2099) نژادزارع و

 ،نیابرابن ؛شودمی منجر شایستگی ادراک سطح افزایش و خشم دارمعنا
 با را انآن شدن روبرو دتوانمی هاهیجان ابراز در افراد مدیریت

 این .شود موجب را بیشتری روان سالمت و آسان ،زندگی هایچالش
 در دندارن هیجانی درک و بیان توانایی که افرادی با مقایسه در افراد
 شتریبی سازگاری از و هستند ترموفق منفی، هایتجربه با آمدن کنار

 کافی، و مرادی لیان،قشاه از نقل به ،9111 ،3گلمن) برخوردارند
 حامد و یمحمدآباد عسکریان ،یآبادنصرت پژوهش نتایج (.2009

 بر زندگی هایمهارت آموزش که است آن از حاکی (2091) فرشبافی
 است. مؤثر پرخاشگری کاهش و آمدیخودکار افزایش

 کودک اصلی مراقبان اغلب سرطان به مبتال کودکان مادران

                                                                                                                                                                                                
1 Hopefulness 
2 anger 

 همم بسیار خانواده و کودک بهزیستی برای آنان عملکرد و هستند
 بموج تنهانه مادران این توسط زندگی هایمهارت یریادگی لذا ؛است

 رایب نیز بسیاری منافع بلکه ،شودمی اضطراب و پریشانی کاهش
 نول، و کازاک) دارد درمان طول در خانواده اعضای سایر و کودک
 داد نشان (2091) نول و فیرکالو نگویین، پژوهش نتایج (.2091

 استرس و منفی لقخُ افسردگی، کاهش بر مسئله حل مهارت آموزش
 مهارت شزآمو و بود مؤثر اوتیسم به مبتال کودکان دارای مادران
 ادهخانو و کودک مادر، بین سالم روابط یبرقرار به فردیبین روابط
 هسالم انگی ،گرهارت ،واناتا ،یمورف ،رودریگز پژوهش .شودمی منجر

 رزندف و مادر بین سرطان یدرباره گفتگو داد نشان (2091) همکاران و
 و ولیها کنترل بودن باالتر و کندمی تسهیل را رابطه تجدید بیمارش

 مجدد راریبرق به افسردگی عالئم بودن پایین و مقابله راهبرد یثانویه
 .شودمی منجر فرزند و مادر روابط

 سازمان توسط 3911 سال در که زندگی هایمهارت آموزش
 و فردی مشکالت از پیشگیری منظوربه )WHO( 1جهانی بهداشت
 یتتقو است، شده تدوین جامعه و افراد روانی بهداشت سطح افزایش

 ،فردیبین روابط مؤثر، ارتباط همدلی، )خودآگاهی، مهارت ده
 کنترل یتوانای انتقادی، تفکر ق،خال تفکر مسئله، حل ،گیریتصمیم
 و تیف) است کرده پیشنهاد را اضطراب( با مقابله توانایی و هاهیجان

 برای را شرایط دتوانمی زندگی هایمهارت نبود .(2091 همکاران،
 و ناامیدی زیرا کند، ترسخت سرطان به مبتال فرزند دارای مادران
 خشب امید، داشتن اما ؛شودمی فرزندشان مناسب حمایت از مانع خشم

 هاهیجان مناسب مدیریت و دهدمی تشکیل را درمان از مهمی
 کند. کمک آنان به مناسب گیریتصمیم در دتوانمی

 داد نشان (2099) برنز و وارال گرهارت، پژوهش ینتیجه
 ارسازگ ارتباطات دادن شکل از دتوانمی تجربی هایتمرین و آموزش

 پژوهش چنینهم کند. حمایت استرس مدیریت هایمهارت تقویت و
 (2099) همکاران و تادیور بیشاپ، کریشنان، فلوید، ویکز، گورنی
 هایبرنامه در ارتباطی هایمهارت آموزش که است آن از حاکی

 رانبیما از مراقبت و بیمار روابط بهبود به دتوانمی بهداشت آموزش
 رایب را افراد توانایی است ممکن مداخالتی چنین ،درواقع .شود منجر
 هد.د افزایش سرطان بیماری به مربوط هایخواسته و عالئم با مقابله

 بیماری با مبارزه برای بیشتر تالش به زندگی هایمهارت آموزش
 (.2098 استینهاوسر، کارن و پورتر) انجامدمی

 هایخانواده و مبتال افراد العملعکس اولین رسدمی نظر به
 امید کاهش و خشم افزایش سرطان، مانند یهایبیماری به نسبت آنان
 اگرچه شودمی یادآور .گذاردمی تأثیر آنان روابط بر خود که باشد

 این متغیرهای بر را زندگی هایمهارت تأثیر مختلفی یهاپژوهش
 کمتری یهاپژوهش ،اندداده نشان گرید نمونه هایگروه در پژوهش

 نظر در باید است. شده انجام حاضر پژوهش ینمونه گروه مورد در
 در )اسکان محک درمانی -رفاهی امکانات از که مادرانی حتی داشت

3 Goleman 
4 World Health Organization(WHO) 
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 درمانی، و وییدار امکانات بهترین از برخورداری محک، هایاقامتگاه
 الدینو و کودکان برای گوناگون آموزشی و هنری ،تفریحی هایبرنامه
 لفمخت هایجنبه از همچنان کنندمی استفاده (غیره و ونقلحمل آنان،
 هستند. یروان فشار و تنش تحت

 اب مادران این داشت انتظار توانمی باال، مطالب به توجه با
 لکنتر و مسئله حل ،فردیبین روابط مانند یهایمهارت یادگیری

 ایفض در فرزندشان، و خود در امید و زندگی شور ایجاد بر عالوه ،خشم
 باشند تهداش تأثیر نیز اطرافیان و بستگان رفتار نوع و خانواده عاطفی

 ودخ از را ناامیدی و خستگی درمان، طوالنی مسیر کردن طی برای و
 انزم هر از بیش که باشند فرزندشان حامی و کنند دور خود خانواده و

 .دارد ازین او حمایت به دیگری
 نکودکا که دارویی درمان بر عالوه ،ادشدهی تحقیقات به نظر

 تاس مؤثر درمان روند در مادر ویژهبه خانواده نقش ،کنندمی دریافت
 که امیدواری افزایش و خشم مدیریت جهت شناختیروان مداخالت و

 ،شودمیمنجر وی نامراقب آرامش و کودک درمان روند تسهیل به
 وجهت و مادران این یویژه شرایط گرفتن نظر در با .یابدمی ضرورت

 مامیت آموزش رسیدمی نظربه آنان روانی و هیجانی عاطفی، مسائل به
 انتخاب نیبنابرا باشد، خارج آنان یحوصله از زندگی هایمهارت
 منظوربه خشم کنترل و مسئله حل ،فردیبین روابط هایمهارت

 هایبخش کارکنان خانواده، کودک، با مادر سالم روابط برقراری
 و تربه هایتصمیم اخذ) مسائل حل کیفی سطح بردن باال و درمانی
 که پرخاشگری کاهش و خشم کنترل و (امیدواری حس تقویت
 پذیرفت. صورت است، دیگر مهارت دو کسب یالزمه

 و امیدواری افزایش میزان بررسی حاضر پژوهش هدف ،روازاین
 آموزش خالل از سرطان به مبتال کودکان دارای مادران خشم مدیریت
 ت.اس خشم( کنترل و مسئله حل ،فردیبین روابط) زندگی هایمهارت

 آموزش -9 :است زیر شرح به پژوهش هایفرضیه اساس این بر
 بر خشم( کنترل ،مسئله حل ،فردیبین )روابط زندگی هایمهارت
 آموزش -2 دارد. تأثیر سرطان به مبتال کودکان مادران امیدواری افزایش
 بر خشم( کنترل ،مسئله حل ،فردیبین )روابط زندگی هایمهارت
 د.دار تأثیر سرطان به مبتال کودکان مادران خشم مدیریت افزایش

 روش

 آزمایشی طرح

 نآزموپس – آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه نوع از پژوهش این
 است. کنترل گروه با

 کنندگانشرکت

 سرطان به مبتال کودکان دارای مادران شامل آماری یجامعه
 انکودک از حمایت یخیریه یمؤسسه هاینقاهتگاه و بیمارستان در

                                                                                                                                                                                                
1 Snyder's Hope Scale 

 
2 Scheier & Carver  Self-Consciousness  Scale   

 سال دوم ینیمه زمانی یبازه در که بود محک() سرطان به مبتال
 ایشان سرطان به مبتال فرزندان 9319 سال فروردین پایان تا 9311
 مونهن حجم پژوهش، نوع به توجه با داشتند. قرار پزشکی درمان تحت

 20 افت، احتمال گرفتن نظر در با و (2098 دالور،) شد برآورد نفر 30
 یافت. افزایش نفر 31 به نمونه حجم و شد اضافه تعداد این به درصد
 نظورم این به بود. داوطلبانه و دسترس در صورتبه گیرینمونه روش

 در ورود، مالک به توجه با و محک شناسیروان بخش همکاری با
 دمنعالقه مادران ،پژوهش مورد در توضیح ضمن معارفه یجلسه یک

 بود عبارت ورود مالک کردند. آمادگی اعالم پژوهش در شرکت جهت
 یا بیمارستان در سرطان به مبتال فرزند همراه به مادر حضور :از

 کودک فوت خروج مالک و موردنظر زمانی یبازه در محک نقاهتگاه
 .شد گرفته نظر در سرطان به مبتال

 گرفت: قرار مدنظر زیر اخالقی اصول پژوهش این در چنینهم
 پژوهش. در شرکت برای آگاهانه رضایت -

 اتـــاطالع بودن هـــمحرمان و رازداری اصل تــرعای -
 .کنندگانشرکت

 از ایمرحله هر در پژوهش یادامه از گیریکناره آزادی -
 آن.

 حل ،فردیبین ارتباط هایمهارت آموزش جلسات برگزاری -
 کنترل. گروه برای خشم کنترل و مسئله

 سنجش ابزارهای

 (9119) اشنایدر توسط مقیاس این :9اشنایدر امیدواری مقیاس
 عبارت 92 با پرسشنامه است. شده اختهس امیدواری سنجش برای

 ساسا بر پرسشنامه این گذارینمره .شودمی اجرا خودسنجی صورتبه
 است. 9 غلط کامالً ،2 غلط حدی تا ،3 درست حدی تا ،1 درست کامالً

 عاملی زیرمقیاس درونی همسانی و ؛91/0 آزمون کل درونی همسانی
 این است. 80/0 تا 13/0 راهبردی زیرمقیاس و 91/0 تا 99/0

 هدف به ابیدستی انتظار ،بینیخوش مانند هاییپرسشنامه با پرسشنامه
 پرسشنامه این همبستگی دارد. 10/0 تا 10/0مبستگی ه نفسعزت و
 افسردگی یپرسشنامه با و -19/0 برابر بک ناامیدی یپرسشنامه با

 پرسشنامه این مالکی روایی یدهندهنشان که است -12/0 برابر بک
 (2009) گلزاری توسط که پژوهشی در (.2001 مانل، و اشنایدر) است

 81/0 کرونباخ آلفای شد، انجام تهران در دختر آموزدانش 110 مورد در
 بینیخوش مقیاس با 10/0 تا 10/0 میزان به امید مقیاس د.مآ دستبه

 یمنف همبستگی بک افسردگی یسیاهه نمرات با و 2کارور و یرشی
 طاهر، جوادی، حکیم برجیس، از )نقل داد نشان (-12/0 تا -19/0)

 (.2093 خانزاده، و لواسانی غالمعلی
 خشم استاندارد یپرسشنامه :3اسپیلبرگر خشم یپرسشنامه

 اکبری لواسانی، غالمعلی فرد، خدایاری از نقل به ،9111) اسپیلبرگر

3 Spielberger's  State – Trait Anger Expression Inventory -2 

(STAXTI-2) 
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 سرطانی کودکاندارای  خشم مادران مدیریت دواری ویام افزایش                        رضاخانیو  کلیائیپوشسیاه

  مبتال به سرطان

 
 دارد ماده 19 که است کاغذی مداد یمقیاس (2090 لیاقت، و زردخانه

 سه در آن هایماده و است مقیاسخرده پنج و مقیاس شش شامل و
 دو )با صفت خشم -2 حالت خشم -9 است. شده تنظیم بخش

 بروز -3 (خشمگینانه واکنش و خشمگینانه وخویلقخُ زیرمقیاس
 درونی مخش نترلک بیرونی، خشم بروز هایسزیرمقیا با) خشم کنترل

 یکرتل طیف اساس بر پرسشنامه این گذارینمره .(درونی خشم بروز و
 .است شده بندیدرجه 1همیشه= تا 9 = هرگز صورتبه ایدرجه 1

 و عادی سالبزرگ نفر 911 مورد در اسپیلبرگر توسط شنامهپرس این
 و هامقیاس برای آلفا ضرایب شد. اجرا پزشکیروان بیمار نفر 291
 باالتر یا 81/0 ربراب خشم صفت و خشم حالت بر ناظر هایمقیاسخرده

 لیک شاخص و خشم کنترل خشم، بیان بر ناظر هایمقیاس برای و
 و فرد خدایاری پژوهش در است. بوده باالتر یا 93/0 برابر خشم بیان

 صفت خشم ،13/0 حالت خشم در کرونباخ آلفای (2090) همکاران
 مدآ دستهب 93/0 بیرونی خشم ابراز و 10/0 درونی خشم ابراز ،83/0

 شودمی تبیین صفت خشم واریانس درصد 11/12 داد نشان نتایج و
 .است پرسشنامه یسازه روایی یدهندهنشان که

 مداخله محتوای و مطالب
 آموزشی جلسات محتوای و هدف از ایخالصه 9 جدول

 .دهدمی نشان را خشم کنترل و مسئله حل ،فردیبین روابط هایمهارت

 پژوهش اجرای روند
 ،محک یو اخذ مجوز از مسئوالن موسسه الزم هایهماهنگی از پس

 خشب همکاری با و شد مراجعه مؤسسه هایبیمارستان و نقاهتگاه به
 ورود( مالک به توجه )با درمحک حاضر مادران مورد در ،شناسیروان

ای هپرسشنامه بودند، کرده آمادگی اعالم پژوهش در شرکت جهت که
 دو در که نفر 31 .شد اجرا اسپیلبرگر خشم و اشنایدر امیدواری
 شرو به و انتخاب ،کمترین نمره را کسب کرده بودند ،پرسشنامه

 در شدند. گمارش کنترل و آزمایش ینفر 98 گروه دو در تصادفی
 تحت آزمایش گروه در آنان مادر که کودک 1پژوهش، انجام طول

 گروه زا تعداد همین تصادفی طوربنابراین به ؛ت کردندفو بودند آموزش
موزشی آ یبرنامه رسید. نفر 28 به نمونه گروه و شد حذف کنترل

ای )هر دقیقه 91دقیقه با یک تنفس  10هر جلسه  وهفته  9 صورتبه
 از پس شد. برگزار جلسات( بندیهفتم جمع یجلسه و جلسه 2مهارت 

.گردید اجرا گروه دو مورد در هامون، پرسشنامهآزپس مرحله در ماه دو

 نتایج

 یچندمتغیرکوواریانس  تحلیل ازها وتحلیل دادهتجزیه برای
 گروه کنندگانشرکت سن استاندارد انحراف و میانگین شد. استفاده
 و 19/33 ترتیب به کنترل گروه و 11/9 و 12/39 ترتیب به آزمایش

 تفاوت سن لحاظ بهها گروه که داد نشان مستقل t آزمون بود. 28/1
 بنابراین (p، 981/9(=21)F>01/0) ندارند یکدیگر بامعناداری 

 هستند. همگن سن لحاظ بهها گروه
 ویلک - شاپیروهای شاخص 2 جدول یهاداده به توجه با

زمون آپس وآزمون پیش ی مرحله در خشم کنترلهای مؤلفه به مربوط
 که نیست معنادار 01/0 سطح در کنترل و آزمایش گروه دو هر برای
 دو در و گروه دو درها آن یهاداده توزیع بودن نرمال یدهندهنشان
 دو هر به مربوط ویلک – شاپیروهای شاخص اما؛ است اجرا یمرحله
 حسط در آزمایش گروه برایآزمون پیش یمرحله در امیدواری یمؤلفه

 آن یهاداده توزیع بودن نرمال غیر بیانگر که است معنادار 01/0
 ینامعناداری  سطوحی ابیارز ،نیباوجودا .است مزبور گروه درها مؤلفه

 از انحراف کهدهد می نشانها مؤلفه از یک هر مورد در شاخص
 نتظاراتوان می بنابراین؛ نیست شدید چندان بودن نرمال یمفروضه

 ندهد. قرارتأثیر  تحت جدیصورت به را پژوهش نتایج که داشت
 گروه ود بین داد نشان متغیریچند واریانس تحلیل آزمون از استفاده
 ،=119/0P) امیدواریهای مؤلفه لحاظ به کنترل و آزمایش

 (F( 2و  21=)P ،999/0=811/0خشم )های مؤلفه و( F(2و21)=199/0
بنابراین ؛ ندارد وجود معناداری تفاوتآزمون پیش یمرحله در

 قراربر گروهی عضویت ازآزمون پیش متغیرهای استقالل یمفروضه
 متغیرهای خطایهای واریانس برابری یمفروضهچنین هم است.
 و (لوین آزمون از استفاده با)کنترل  و آزمایشهای گروه درآزمون پس
 وآزمون پیش بین رگرسیون خط شیب همگنی یمفروضه نیز

 است. برقرار گروه دو درآزمون پس
 همگنی یمفروضه ارزیابی ،اول یفرضیه آزمون در

 داد نشان باکس ـ ام یآماره یهلیوسبه کوواریانس ـ واریانس
 نیست برقرار شـــپژوه یهاداده بین در ورــــمزب یهــــمفروض

(92/90= Box's M، 020/0>P، 29/3=F.) به توجه با ،باوجوداین 
 دشدی ،مفروضه از انحراف گفتتوان آمده میدستبه معناداری سطح
ندهد. قرارر تأثی تحت را تحلیل نتایج که داشت انتظارتوان می و نیست

 درمانی جلسات محتوای .9 جدول
 محتوا هدف جلسه

 آن عواقب و انواع و خشم درباره گفتگو آن. یادگیری ضرورت و زندگی هایمهارت درباره توضیح آشنایی اول
 هاروش این تمرین و خشم کنترل هایروش آموزش خشم کنترل و مدیریت دوم
 آتی مسائل حل در آن از استفاده به گروه ترغیب و مسئله حل مراحل آموزش مسئله حل سوم

 فکری بارش طریق از بیشتر یهاحلراه ارائه و گروه هایتمرین بررسی مسئله حل چهارم
 فردیبین روابط چهارچوب ارائه و سالم فردیبین روابط مزایای و تخریبی روابط بررسی فردیبین روابط پنجم
 فردیبین روابط چارچوب رعایت با مندی جرئت بر تأکید و گروهی تمرین فردیبین روابط ششم
 سؤاالت به پاسخ و گفتگو ،هاآموخته بر مروری جلسات بندیجمع هفتم
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 10-83 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 زمان و گروه تفکیک به خشم کنترل هایمؤلفه و امیدواری هایمؤلفه ویلک -شاپیرو شاخص استاندارد، انحراف میانگین، .2 دولج
و  های امیدواریمؤلفه  انحراف استاندارد ±میانگین  : غیر معنادار(NS) ویلک -شاپیرو

 گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل کنترل خشم

191/0 (NS) 811/0 (019/0=p) 28/99±11/2 99/90±02/3 آزمونپیش 
 راهبردی قدرت

192/0 (NS) 131/0 (NS) 11/99±81/9 81/93±13/2 آزمونپس 
118/0 (NS) 890/0 (012/0=p) 29/92±18/2 09/99±21/3 آزمونپیش 

 عاملی قدرت
132/0 (NS) 889/0 (NS) 31/92±11/9 31/91±29/2 آزمونپس 

881/0 (NS) 121/0 (NS) 19/98±38/2 11/98±00/1 آزمونپیش 
 خشم درونی کنترل

119/0 (NS) 119/0 (NS) 91/91±19/2 13/22±81/3 آزمونپس 

111/0 (NS) 811/0 (NS) 31/20±12/1 19/91±09/1 آزمونپیش 
 خشم بیرونی کنترل

108/0 (NS) 121/0 (NS) 29/29±01/1 10/23±23/2 آزمونپس 
 

 

 09/0 سطح در 3 آزادی یدرجه با بارتلت کرویت آزمون ینتیجه
 از قبولیقابل سطح یدهندهنشان که (2χ =31/28بود ) معنادار

 یانسکووار تحلیل نتایج .است امیدواریهای مؤلفه بین همبستگی
 ،المبدا ویلکز =F (188/0 ارزش داد نشان متغیریچند
192/0=2 partial، 002/0= P، 01/8(=23 2 و)F) 09/0 سطح در 

 رد امیدواریهای مؤلفه از کیکدام کهنیا تعیین برای است. معنادار
س کوواریان تحلیل ،است متفاوت آماری لحاظ به نمونه گروه دو بین

 شد. انجام راههکی
 معناداری سطح در مستقل متغیر اجرای 3بر اساس جدول 

 و (F(9 و 21) = P، 32/8 <09/0) راهبردی قدرت هایمؤلفه 09/0
 داده قرارتأثیر  تحت را (F(9 و 21) = P، 11/1 <09/0) عاملی قدرت
با  برابر ترتیببه عاملی و راهبردی قدرت یمؤلفه اتای مجذور است.
 از درصد 9/21 تقریباً که معناست بدان این است، 281/0 و 219/0

 قدرت واریانس از صد در 1/28 و امیدواری راهبردی قدرت واریانس
 آزمون از ادهاستف .شودمی تبیین گروه در گرفتن قرار یهلیوسبه عاملی

 دو ره در آزمایش گروه یشدهلیهای تعدمیانگین داد نشان فرونیبن
 و (P، 899/0=SE، 191/2= ∆x̄ <09/0) راهبردی قدرت یمؤلفه
صورت به (P، 990/0=SE، 911/2= ∆x̄ <09/0) عاملی قدرت

 آزمون در .شودتأیید می اول یفرضیه ابراین؛ بناستبیشتر معناداری
 کوواریانس ـ واریانس همگنی یمفروضه ارزیابی دوم، یفرضیه

  رد مزبور یمفروضه اگرچه داد نشان سباک ـ ام یآماره یهلیوسبه

 ،Box's M =1/1) ستنی برقرار حاضر پژوهش یهاداده بین
039/0>P، 11/2 = F) ینتیجه نبود. شدید ،مفروضه از انحراف اما 

 بود معنادار 09/0 سطح در ،3 آزادی درجه با بارتلت کرویت آزمون

(21/29= 2χ) ینب همبستگی از قبولیقابل سطح یدهندهنشان که 
یری نشان متغواریانس چندکو تحلیل نتایج است. خشم کنترلهای مؤلفه

، 2 partial، 002/0=P=129/0 ،المبدا ویلکز=F (191/0 داد ارزش
 تحلیلبراین بنا؛ است معنادار 09/0 سطح در (F(2 و 23)=38/8

 نترلکهای مؤلفه ازیک کدام دشو معین تا شد انجامراهه یک کوواریانس
  است. متفاوت آماری لحاظ به نمونه گروه دو بین در خشم

 سطح در مستقل متغیر اجرای که دهدنشان می 3 جدول
 ،P <09/0) مــخش یــدرون کنترل هایمؤلفه 09/0 معناداری

 ،P <09/0) مــخش یــبیرون کنترل و (F(9 و 21) = 93/1
 اتای مجذور است. داده قرارتأثیر  تحت را (F(9 و 21) = 01/90

 است 211/0 و 219/0 ترتیببه خشم بیرونی و درونی کنترل یمؤلفه
 درونی کنترل واریانس از درصد 1/29تقریباً  که معناست بدین این

 روهگ در گرفتن قرار با خشم بیرونی واریانس از درصد 1/21 و خشم
های ینمیانگ که داد نشان فرونیبن آزمون از استفاده .شودمی تبیین

 خشم درونی کنترل یمؤلفه دو هر در آزمایش گروه یهشدلیتعد
(09/0> P، 231/9=SE، 913/3= ∆x̄) خشم بیرونی کنترل و 
(09/0> P، 002/9=SE، 991/3= ∆x̄) معناداریصورت به 

 شود.تأیید می دوم یفرضیه ابراینبن؛ استبیشتر
 

 خشم کنترل سطوح و امیدواری سطوح بر مستقل متغیرهای اثر آزمون در راههیک کوواریانس تحلیل نتایج .3 جدول

 وابسته متغیر
 بین مجذورات میانگین

 گروهی
 مجذورات میانگین

 خطا
F 2 معناداری سطح  partial 

 219/0 008/0 32/8 09/1 99/12 راهبردی قدرت
 281/0 001/0 11/1 38/3 91/32 عاملی قدرت

 291/0 001/0 93/1 10/90 99/11 خشم درونی کنترل
 211/0 001/0 01/90 13/1 12/11 خشم بیرونی کنترل

 .است 21 با برابر خطا آزادی یدرجه و 9 با برابر گروه آزادی یدرجه یوابسته متغیر سطوح تمام در نکته:

 



 

38 

 سرطانی کودکاندارای  خشم مادران مدیریت دواری ویام افزایش                        رضاخانیو  کلیائیپوشسیاه

  مبتال به سرطان

 
 گیرینتیجه و حثب

 روابط هایمهارت آموزش داد نشان پژوهش هاییافته
 ریتمدی و امیدواری افزایش بر خشم کنترل و مسئله حل ،فردیبین

 بررسی در .بود مؤثر سرطان به مبتال کودکان دارای مادران خشم
 توانمی درصد 11 اطمینان با داد نشان (3 )جدول نتایج اول، یفرضیه

 نمونه گروه امیدواری افزایش بر فوق هایمهارت آموزش که کرد ادعا
 (،2091) همکاران و نگویین یهاپژوهش با یافته این است. مؤثر

 و ساهلر و (2091) همکاران و هالمن (،2091) همکاران و رودریگز
 است. همسو (2093) همکاران

 هایمهارت) متغیر دو ماهیت به توانمی یافته این تبیین در
 فرد به مسئله حل مهارت آموزش در کرد. اشاره امیدواری( و زندگی
 با مشکالت حل برای اثربخش و مؤثر طوربه تا شودمی کمک

 خوردبر تا آموزدیم فرد بنابراین ؛بپردازد هاچالش به منظم رویکردی
 حل برای متفاوتی یهاحلراه به و باشد داشته بینانهواقع و منطقی
 رکتح باشد، مشکل حل هدف، وقتی رسدمی نظربه کند. فکر مشکل

 ظرن به دیگر، سوی از .زدیانگیبرم را امیدواری احساس هدف، یسوبه
 درانما سایر همانند دارند سرطان به مبتال کودک که مادرانی رسدمی

 دشانفرزن ابتالی با اما پرورانندمی سر در آرزوهایی فرزندانشان برای
 کلش مادر در افسردگی و غم گناه، احساس مانند احساساتی سرطان به

 و هستند کودک اصلی مراقبان طورمعمولبه مادران چون ولی گیردمی
 مهارت آموختن دارد، اهمیت خانواده و کودک بهزیستی در آنان عملکرد
 و وبخ ارتباط برقراری در او به دتوانمی فردیبین روابط و خشم کنترل

 در اشنایدر رنظ به توانمی راستا، این در باشد. داشته تأثیر فرزندش با مؤثر
 بر نیمبت شناختی فرایندی امید وی نظر به کرد. استناد نیز امید مورد

 مانل، و اشنایدر) رهاستیمس و گوناگون منابع از ناشی موفقیت احساس
 فوق هایمهارت آموزش دالیل، همین به است ممکن نیبنابرا ؛(2001

 شود. منجر امیدواری افزایش به باشد توانسته مادران به
 آموزش داد نشان (3 )جدول نتایج دوم، یفرضیه بررسی در

 افزایش بر خشم کنترل و مسئله حل ،فردیبین روابط هایمهارت
 یهاپژوهش با یافته این است. بوده مؤثر نمونه گروه خشم مدیریت

 (،2091) همکاران و یآبادنصرت (،2099) همکاران و منشنیک

 نگویین و (2099) همکاران و ویکز گورنی (،2099) همکاران و گرهارت
 گفت توانمی یافته این تبیین در است. همسو (2091) همکاران و

 وجود با که است مزمن هایبیماری انواع از یکی سرطان ،واقعبه
 درماندگی و ترس احساس دتوانمی همچنان پزشکی، یهاشرفتیپ

 دککو که ایخانواده زندگی سبک در تغییر کند. ایجاد فرد در زیادی
 وانیر مشکالت خانوادگی، و شغلی وظایف ازلحاظ دارد سرطان به مبتال

 تاس ممکن گاهی و است تأملقابل غیره و مالی مشکالت اجتماعی، –
 ود.ش خانواده دیگر اعضای یا والدین بین در تنش موجب مسائل این

 و استرس اضطراب، مانند مشکالتی معرض در کودکان، این والدین
 ندبتوا فوق هایمهارت آموزش رسدمی نظر به بنابراین ؛هستند خشم
 باشد. مفید فرزندشان درمان یدوره کردن سپری در آنان برای

 جهانی، بهداشت سازمان هدف به نظر با پژوهش، این در
 نیز و اجتماعی – روانی توانایی افزایش هدف با ادشدهی هایمهارت

 سمانیج – روانی بهداشت به زنندهبیآس رفتارهای ایجاد از پیشگیری
 یچگونگ آموختن رسدمی نظر به گرفت. انجام افراد خشم مدیریت و

 مونهن گروه به است توانسته فرزند بیماری از ناشی خشم مدیریت
 درتق و توان با موجود واقعیت پذیرش با شاید تا کند کمک پژوهش
 کنند. گیریپی را فرزندشان درمان بیشتری

 یدوره نبود به توانمی پژوهش این هایمحدودیت ازجمله
 پیشنهاد نبنابرای ؛کرد اشاره نمونه گروه غیرتصادفی انتخاب و گیریپی
 انتخاب و شود انجام گیریپی دوره بعدی یهاپژوهش در شودمی

 این هاییافته به توجه با پذیرد. صورت تصادفی روش به نمونه گروه
 ،فردیبین روابط هایمهارت آموزش بودن اثربخش بر مبنی پژوهش

 هب خشم، مدیریت و امیدواری افزایش بر خشم کنترل و مسئله حل
 ادهس هایدستورالعمل شودمی پیشنهاد کشور سالمت اندرکاراندست

 یهامهارت آموزش برای مفید و کاربردی محتوایی با همراه اجراقابل و
 مادران ویژهبه سرطان، موضوع با درگیر هایگروه یهمه برای ،فوق

 و مشاوران به چنینهم .شود تهیه سرطان به مبتال کودکان
 نهادپیش محک یمؤسسه ویژهبه هابیمارستان در شاغل شناسانروان
 هب مبتال کودکان والدین امیدواری و خشم میزان بررسی با شودمی

 مدیریت هایمهارت آموزشی هایدوره در شرکت به را آنان ،سرطان
 کنند تشویق امیدواری افزایش و خشم

 
 .نیمک سپاسگزاری صمیمانه کردند یاری پژوهش این انجام در را پژوهشگر که محک یخیریه یمؤسسه مسئوالن و کنندهشرکت مادران از دانیممی الزم خود بر قدردانی:

 .است نشده گزارش نویسندگان سوی از منافع تعارض گونهچیه مقاله این در مدارک، برحسب منافع: تعارض

 است. مقاله اول ینویسنده ارشد کارشناسی ینامهپایان از برگرفته مقاله این :مالی حامی
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