
 

 تهران و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 عنوان:

مادران  یو شادکام یبر افسردگ یاسالم کردیبا رو یمعنادرمان ریتاث

 کودکان مبتال به سرطان

 نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدپایان

 

 :نگارنده

 مریم سادات فاطمی درو

 

 استاد راهنما

 اکرم السادات سادات حسینیدکتر 

 

  :استاد مشاور

 دکتر سید کاظم نوربخش

 

 :آماراستاد 

 دکتر هادی رنجبر

 

 
1401 



 چكیده فارسی

  مقدمه و هدف:

 یاز طرف رند؛یگ یخود بر عهده م ماریدر رابطه با فرزند ب یشتریب یها تیمراقبت، مسئول یداشتن نقش سنت لیمادران به دل

ابتال به  یبرا یدر خانواده در تماس با مادران خود هستند، لذا مادران در معرض خطر باالتر یگریاز هر عضو د شتریکودکان ب

 یکودکانشان افسردگ یسرطان برا صیمورد انتظار  در مادران با تشخ یامدهایاز پ یکیو استرس قرار دارند.  یمشکالت روح

 یدارد. روشها یا ژهیو تیاهم ماریکودک ب یمادران دارا یکاهش اضطراب و افسردگ یبرا یمراقبت یاست. لذا توجه به روشها

آنها در زمان ابتال کودکشان به سرطان وجود  یگزند یو شاد دیام شیافزا ایو  نیوالد یکاهش عوارض روانشناخت یبرا یمختلف

از انواع مراقبت  یکی؛ و  یانها مراقبت معنو نیاز مهمتر یکیمثبت گرا که  یعلم روانشناس یشنهادیپ یدارد. توجه به روشها

 کردها،یرو نیز اا یکیوجود دارد و  یدر مورد معنا درمان یمتنوع یکردهایموثر واقع شود. رو تواندیاست، م یمعنا درمان ،یمعنو

و  نیداشته باشد، د یتواند نقش مؤثر یم یکه در کاهش تنش ها و مشکالت روان یاز عوامل یکی رایاست؛ ز یمذهب کردیرو

مادران کودکان  یو شادکام یبر بهبود افسردگ یاسالم کردیبا رو یمعنادرمان ریتأث نییمطالعه با هدف تع نیمذهب است. لذا ا

 شد. اممبتال به سرطان انج

 . جامعه آماری پژوهش شامل مادران دارای کودک مبتال به سرطانبود یتجرب مهیپژوهش ن کیپژوهش حاضر، کار: روش

. در بود)ره(  ینیامام خم یمارستانیمجتمع ببخش کودکان پژوهش  طی. محبود مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران

در دسترس انتخاب شده  ریینمونه گ قیکه از طر شرکت کردند.مادر دارای فرزند مبتال به سرطان  60مجموعا مطالعه  نیا

ورود به  ارهاییمعند. شد میبه دو گروه مداخله  و کنترل  تقس به شیوه بلوک بندی یتصادف صیو با استفاده از تخصبودند 

)با توجه به اطالعات مندرج  یاختالالت افسردگ فیمرتبط با ط یو اختالالت روانشناخت یجسم مارییمطالعه شامل عدم وجود ب

از دو جلسه  شیدر ب بتیبه غ توانیخروج از مطالعه م ارهاییمع از م بود.اسال نیمب نیبودن به د دیمق ودر پرونده کودکان(

 اشاره نمود. یآموزش

 90جلسه  8در ی، نفر 5-3 یبه صورت گروه هاپژوهش مادران دارای فرزند مبتال به سرطان درگروه مداخله  نیجهت انجام ا

 ی. اجراندشرکت کرد عصریدر محل کالس درس بخش کودکان ول انیروز در م کیبا فواصل  یاسالم یای معنادرمان قهیدق

صورت گرفت.  ییمحتوا ییپس از روا یاسالم یو پروتکل معنادرمان نیشیجلسات منطبق بر مطالعات پ یمحتوا نیمداخله و تدو

 نیمادر و پرستار درمانگر بود. گروه کنترل طبق روت نیروش مورد استفاده در جلسات بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ ب

 یمورد استفاده که شامل پرسشنامه شادکام یهامطالعه با استفاده از ابزار یرهاییمتغ کردند.ن افتیدر یاسموجود مراقبت روانشن

 سهیشده در گروه کنترل و مداخله با هم مقا یآورجمع یهاسپس داده .دیگرد یبک بود؛ بررس یافسردگآکسفورد و پرسشنامه 

 .دیگرد زیآنال 16نسخه  SPSS یافزار آمارنرم قیشد و از طر

( -56/0 ± 31/3( نسبت به گروه کنترل )56/3 ± 51/2در گروه مداخله ) یشادکامیافته ها نشان داد افزایش نمرات ها: یافته

( در گروه P=110/0به غیر از  بعد کنترل ) یشادکام(. همچنین افزایش همه ابعاد P<001/0به صورت معنی داری بیشتر بود)

( 63/5 ± 27/5در گروه مداخله ) کاهش نمرات افسردگی (؛P<05/0مداخله نسبت به کنترل به صورت معنی داری بیشتر بود)

 (.P<001/0به صورت معنی داری بیشتر بود)( 73/0 ± 88/2نسبت به گروه کنترل )



داری بین برگزاری جلسات معنادرمانی با رویکرد اسالمی برای داده است ارتباط معنینتایج مطالعه نشان :یریگ جهیو نت بحث

 عاطفی و شناختی و کاهش افسردگی در ابعادبه غیر از  بعد کنترل  یشادکامافزایش همه ابعاد مادران کودکان مبتال به سرطان و 

های بیشتری از تاثیر معنادرمانی باشد، تا بتوان به جنبهوجود دارد. با این وجود نیازمند انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می

 برد.با رویکرد اسالمی بر وضعیت روانشناختی مادران کودکان مبتال به سرطان پی

 سرطان، مادرانافسردگی،  ، شادکامی، یاسالم کردیرو، ی معنادرمانکودک، کلمات کلیدی: 
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Abstract 

Introduction and goal: Because of their caring role, mothers take on more responsibilities in relation 

to their sick child. On the other hand, children spend more time with their mothers than any other 

member of the family, mothers are at a higher risk of facing mental problems and stress. One of the 

expected consequences for mothers of children with cancer diagnosis be depression. Therefore, 

paying attention to care methods to reduce the anxiety and depression of mothers with sick children 

is particularly important. There are various methods to reduce the psychological effects on parents or 

to increase their hope and happiness in their life when their child is diagnosed with cancer. Attention 

to the proposed methods of positive psychological science, one of the most important of which is 

spiritual care; and one of the types of spiritual care is Logotherapy,  it can be effective. There are various 

approaches to meaning therapy, and one of these approaches is the religious approach; Because one 

of the factors that can play an important role in reducing tensions and psychological problems is 

religion. Therefore, this study aims to determine the impact the effect of Logo therapy with Islamic 

view on depression and happiness in mothers of children with cancer. 

Method: The present study was a semi-experimental study. The statistical population of the research 

included mothers with children with cancer referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran. The 

research environment was the children's ward of Imam Khomeini Hospital Complex. A total of 60 

mothers with children with cancer participated in this study. who were selected through random 

sampling and were divided into two intervention and control groups using random allocation using 

block method. Entry into the study included the absence of physical illness and psychological disorders 

related to the spectrum of depressive disorders and be bound by the religion of Islam. Absence in more 

than two training sessions can be mentioned among the exclusion criteria. In order to carry out this 

research, mothers with children with cancer in the intervention group participated in 8 sessions of 90-

minutes of Islamic Logotherapy with Intervals every other day in the Valiasr children's classroom. The 

implementation of the intervention and the compilation of the content of the sessions were carried 

out based on previous studies and the protocol of Islamic Logotherapy after the validity of the content. 

The method used was discussion and exchange of opinions and questions and answers between the 

mother and the therapist nurse. The control group received psychological care according to the 

existing routine. The variables of the study were Checked out using the Oxford Happiness 

Questionnaire and the Beck Depression Questionnaire. Then the data collected were compared and 

analyzed through SPSS version 16 statistical software. 

Results: The findings showed that the increase in happiness scores in the intervention group (3.56 ± 

2.51) was significantly higher than the control group (-0.56 ± 3.31) (P<0.001). Also, the increase in all 

dimensions of happiness except the control (P=0.110) in the intervention group was significantly 

higher than the control group (P<0.05); The reduction of depression scores in the intervention group 

(5.63 ± 5.27) was significantly higher than the control group (0.73 ± 2.88) (P<0.001). 

Conclusion: The results of the study showed that there is a significant relationship between the holding 

of Islamic Logotherapy sessions for mothers of children with cancer  with an increase in all dimensions 

of happiness except control and reduction of depression in emotional and cognitive dimensions. 

However, more studies are needed in this field, In order to understand more aspects of the effect of 

Logotherapy with Islamic view on depression and happiness in mothers of children with cancer. 
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