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مقایسه تعارض زناشویی در والدین دارای کودکان مبتال به سرطان و عادی و 

 مقایسه ادراک کودکان مبتال به سرطان و عادی از تعارض والدین
 کاسؿٌاع اسؿذ خاًَادُ دسهاًی؛ 1*هْذیِ رکایی

 اػتادیاس پظٍّـکذُ خاًَادُ دسهاًی داًـگاُ ؿْیذ تْـتیپشیؼا ػادات هَػَی؛ 

 یاس پظٍّـکذُ خاًَادُ دسهاًی داًـگاُ ؿْیذ تْـتیداًـ ؛لیلی پٌاغی

ّای تْاجوی ّوشاُ ّای ؿایغ هضهي ٍ غیشٍاگیش اػت ٍ دسهاى آى تقشیثا ّویـِ تا سٍؽیکی اص تیواسی ػشطاى هقذه8ِ

تذلیل طثیؼت هضهي ػشطاى، کَدک ػشطاًی هجثَس اػت دسهاى طَالًی  .دسهاًی(دسهاًی، ؿیویاػت )جشاحی، اؿؼِ

-داسٍّای ػوی سا تپزیشد. تیواسی ػشطاى افضٍى تش ػَاسض جاًثی آؿکاس ًاؿی اص ؿیوی دسهاًی، تَاًایی لزتهذت تا 

 دس کِ ّایی پیـشفت سغن تِ(. 0212کٌذ )فشصاى پَس،ّای هختلف صًذگی سا اص کَدک ػشطاًی ػلة هیتشدى اص جٌثِ

 فقذاى ًاپزیشی، دسهاى فَت، تا ٌَّص کَدکی ساىدٍ دس ػشطاى ؿَد، هی هـاّذُ تیواساى ایي ػوش طَل افضایؾ صهیٌِ

 ٍضؼیت ایي تا هقاتلِ تشای(. 0222 ، تاتتیؼا ٍ  هشًا ، سصا ، سادسیگَع ؛0226 هذًا، ٍ  اػکال ، هالتا) داسد ساتطِ سًج ٍ

 تؼیاسی خـي، ّای دسهاى طَالًی، ّای ؿذى-تؼتشی کِ هَقؼیتی. ؿًَذ ػاصگاس جذیذ هَقؼیت تا تایذ ّا خاًَادُ

 دٍسُ طَل دس ؿذ، اؿاسُ کِ طَس ّواى . ؿَد هی ؿاهل سا سٍصاًِ صًذگی ٍ خاًَادگی سٍاتط دس تغییشات ٍ ّا فقذاى اص

 هتقاتل تاثیش یکذیگش تش تٌْا ًِ ٍالذیي ٍ ػشطاى تیواسی تِ هثتال کَدک چشاکِ داسد، هْوی ًقؾ خاًَادُ دسهاى، ػخت

(. دس جْاى دس حال تحَل 1772، ّاًضلیک ٍ ّالذی) دٌّذ هی قشاس تاثیش تحت ًیض سا خاًَادُ اػضای ػایش تلکِ داسًذ؛

(. تـخیص ػشطاى دس دٍساى 0222ؿَد )کشافت، ػال یک ًفش تِ ػشطاى هثتال هی 13کَدک صیش  422اهشٍص، اص ّش 

کض، کشگش ٍ گزاسد )تشگالًذ، گشاٍیکَدکی، فشایٌذ دسهاى ٍ تؼتشی ؿذى کَدک تش هَقؼیت صًذگی کل خاًَادُ تاثیش هی

کٌذ. ّوچٌیي ؿَد اػتشع صیادی سا تحول هی(.  ٍقتی کَدکی تِ دلیل تـخیص ػشطاى تؼتشی هی0225آػتشٍم، 

(. تِ دًثال تـخیص ػشطاى 1772ّای ٍالذیي اػت )داستیـش، تشیي تجشتِػشطاى دٍساى کَدکی یکی اص پشاػتشع

تط خَد سا دس داخل ٍ خاسج اص خاًَادُ هجذدا ػاصهاًذّی ّا، الگَّای تؼاهلی ٍ سٍاکَدک، اػضای خاًَادُ تایذ ًقؾ

(. تا تَجِ تِ ایٌکِ ػیؼتن خاًَادُ 1771اػتفي،  -کٌٌذ ٍ هوکي اػت صًذگی خاًَادگی دچاس آؿفتگی ؿَد )کالسک

(، تَجِ 0221ّای هضهي داسد )کاصاک، ساسک ٍ کشاهپ، کاى هثتال تِ تیواسیًقؾ هْوی دس ٍضؼیت جؼوی ٍ سٍاًی کَد

تِ ٍضؼیت سٍاًی خاًَادُ دس طَل تیواسی ًیض اص اّویت تؼضایی تشخَسداس اػت. اص ایي سٍ ّذف اص پظٍّؾ حاضش هقایؼِ 

ثتال تِ ػشطاى ٍ ػادی اص تؼاسض صًاؿَیی دس ٍالذیي داسای کَدکاى هثتال تِ ػشطاى ٍ ػادی ٍ هقایؼِ ادساک کَدکاى ه

 تؼاسض ٍالذیي تَد.
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جاهؼِ هَسد پظٍّؾ تشای کَدکاى هثتال تِ ػشطاى، تیواسػتاى هحک ٍ هفیذ تَد. پغ اص تَضیح پظٍّؾ اص  سٍؽ8

ّا هشاجؼِ کشدُ تَدًذ خَاػتِ ؿذ تا تِ هادساى کَدکاى هثتال تِ ػشطاى کِ ّوشاُ تا فشصًذؿاى تِ ایي تیواسػتاى

پظٍّؾ پاػخ دٌّذ. ًوًَِ گیشی تشای ایي گشٍُ دس دػتشع تَد. جاهؼِ هَسد پظٍّؾ تشای کَدکاى ّای پشػـٌاهِ

هذسػِ دس ؿوال، هشکض ٍ جٌَب تْشاى تَد کِ تِ صَست دس دػتشع اًتخاب ٍ کَدکاى ؿشکت کٌٌذُ دس  1ػادی ًیض 

دساى ایي کَدکاى دسخَاػت ؿذ پظٍّؾ تِ صَست تصادفی اص هیاى ایي هذاسع اًتخاب ؿذًذ. تا ّوکاسی هذسػِ اص ها

 72کَدک هثتال تِ ػشطاى ٍ 23ًفش )113گَیی تِ ػَاالت پظٍّؾ تِ هذسػِ هشاجؼِ کٌٌذ. دس هجوَع  تشای پاػخ

ّای هقیاع تؼاسض صًاؿَیی ثٌایی ٍ کَدک ػادی( تِ ّوشاُ هادساًـاى دس پظٍّؾ ؿشکت داؿتٌذ.. هادساى تِ پشػـٌاهِ

ّا تا سٍؽ ( پاػخ دادًذ. دادCPIC-Yُادساک کَدکاى اص تؼاسض ٍالذیي، فشم کَدکاى )تشاتی ٍ کَدکاى تِ پشػـٌاهِ 

 تحلیل ٍاسیاًغ چٌذهتغیشُ تجضیِ ٍ تحلیل ؿذًذ. 

ّای افضایؾ ٍاکٌؾ ًتایج تحلیل ًـاى داد ٍالذیي کَدکاى هثتال تِ ػشطاى ٍ کَدکاى ػادی دس صیش هقیاع ّا8یافتِ

ؾ ساتطِ فشدی تا خَیـاًٍذاى خَد ٍ جلة حوایت فشصًذاى تفاٍت هؼٌاداسی تا ّیجاًی، کاّؾ ساتطِ جٌؼی، افضای

یکذیگش داسًذ. ّوچٌیي ادساک کَدکاى اص تؼاسض ٍالذیي دس صیشهقیاع هقاتلِ ؿٌاختی تا تؼاسض تفاٍت هؼٌاداسی تا 

 یکذیگش داؿت. 

ای کَدکاى هثتال تِ ػشطاى هقاتلِ تَاًذ تش ػثکًتایج پظٍّؾ ًـاى داد کِ تؼاسض ٍالذیي هی گیشی8تحث ٍ ًتیجِ

هقصشتیٌی ّوشاُ اػت. ایي احؼاع  ای سا ًـاى دّذ کِ تا خَدتاثیش تگزاسد. تٌاتشایي هوکي اػت کَدک ػثک هقاتلِ

تَاًذ تش ٍضؼیت ػالهت سٍاًی ٍ دسًتیجِ جؼواًی کَدک تاثیش ػَء داؿتِ تاؿذ. تٌاتشایي تَجِ تِ تاثیشات هی

اى تش الگَی استثاطی ٍالذیي ٍ کوک تِ ایي خاًَادُ ّا دس کٌاس حوایت ّای پضؿکی ضشٍسی سٍاًـٌاختی ػشطاى کَدک

 تِ ًظش هی سػذ. 

 اص تؼاسض ٍالذیي. کَدکاىادساک ػشطاى، تؼاسض صًاؿَیی، ّای کلیذی8 ٍاطُ
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