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  .متابولیسم

 : خداوند و معناي زندگی، تجربه زیسته کودکان مبتال به سرطان

 کیفی  یک مطالعه

  ، )3(، دکتر معصومه دژمان)2(، دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید)1(نقی مظفري
  )5(، دکتر محمد فرانوش)4(دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی

  چکیده
گی در کودکان مبتال به سرطان بود که مفهـوم خداونـد بـه عنـوان     هدف از این مطالعه، شناخت تجربه و درك معناي زند :هدف

. پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصـیفی اسـت   :روش. یکی از ابعاد مهم آن در این مقاله در نظر گرفته شده است
ترس بـر مبنـاي بیشـترین    گیـري در دسـ  نفر از کودکان مبتال به سرطان اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه      7نمونه پژوهش شامل 

 :هایافته. ي کوالیزي استفاده شدها، از شیوهبراي تحلیل داده. هاي عمیق قرار گرفتندها، انتخاب و مورد مصاحبهناهمگونی نمونه
یـن  ا. هـاي اصـلی اسـتخراج شـد     به عنوان یکی از درون مایه» باورمندي به هستی برتر، خداوند« ها، بر اساس تجزیه و تحلیل داده

. هـاي الهـی بـود   حیـات، بـه عنـوان بسـتر آزمـایش     . 2ایمان به خدا و تـامین رضـایت او   . 1: ي فرعی مایهمایه شامل دو دروندرون
گیري یـک جهـت گیـري    باور به خداوند، نقش مهمی در درك کودکان مبتال به سرطان، از معناي زندگی و شکل :گیري نتیجه

هاي مفهومی براي تبیین مفاهیم در سـایر تحقیقـات و یـا طراحـی     تواند به عنوان پایهمطالعه میهاي این یافته. مثبت به زندگی دارد
   .براي این گروه از کودکان استفاده گردد ايمداخله هايمدل

   خداوند؛ معناي زندگی؛ پدیدارشناسی؛ سرطان :کلیدواژه
  
  ] 24/11/1394: ؛ پذیرش مقاله20/10/1393: دریافت مقاله[

   

  
  مقدمه

ثیر أبیماري سرطان، ابعاد مختلف زنـدگی فـرد را تحـت تـ    
اجتمـاعی   -دهد و داراي پیامدهاي جسـمانی و روانـی  قرار می
هـاي مهـم پزشـکی، ایـن بیمـاري در      رغم پیشـرفت علی. است

بعضی از کشورها، پس از بیماري قلبی و عروقی، دومین علت 
هـاي  يدر ایران نیـز سـرطان، پـس از بیمـار    . مرگ و میر است

عروقی و حوادث، سومین علت مـرگ و میـر بـه شـمار      -قلبی
 در کودکان نیز، طبق آخرین یافته هـاي پژوهشـی  ). 1(آید می

در کشورهاي توسعه یافته و از جمله در ایاالت متحده امریکا، 

نیـز،   و در ایـران  )3 ،2(دومین علت مرگ و میر اسـت   سرطان
تا پایان قـرن بیسـتم، براسـاس گـزارش دفتـر پـژوهش وزارت       

درصـد از   15، )4(بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی ایـران   
سـال بـه علـت سـرطان بـوده       15کل مرگ و میرکودکان زیر 

نیـز حـاکی از رونـد رو بـه افـزایش       هابرخی از پژوهش. است
میزان بروز سرطان در کودکان، در اواخر قـرن بیسـتم و اوایـل    

 .)5 ،2(قرن جاري، هستند 
اجتماعی در این بیماري در  -به عالوه، نقش عوامل روانی

اي بسیاري از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است، به گونـه 
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 1شناسـی سـرطان   ي علمـی بـه نـام روان    که امروزه یـک رشـته  
ر تخصصی و اختصاصـی در ایـن حـوزه    وجود دارد که به طو

% 20دهد، نشان می )6( 2چه وایتبر اساس آن .کند فعالیت می
هـاي روانـی بـالینی مهمـی را      از بیماران مبتال به سرطان، نشـانه 

  .کنند تجربه می
ثر بــر ؤهــاي مــرتبط بــا عوامــل روانشــناختی مــ در بررســی

کیفیت زندگی بیماران مبتال سرطان، عامل معناي زندگی یکی 
از عوامل روانشناختی مورد توجه در تعدادي از مطالعات مهـم  

بـر   )7( 4و مگوئـایر  3از آن جمله، فـاکنر . بوده استاین حوزه 
این باورند که بیمار مبتال به سرطان، براي سازگاري روانـی بـا   
این بیماري باید با شش مـانع اصـلی مقابلـه کنـد و نـاتوانی در      

هـاي روانـی منجـر    مقابله با هر یک از ایـن موانـع بـه نـاراحتی    
  .گانه، جستجو براي معناستیکی از این عوامل شش. شود می

ــاره ــژوهش درب ــه   پ ــتال ب ــدگی در بیمــاران مب ــاي زن ي معن
. سرطان، به طور عمده بر روي بزرگساالن صورت گرفته است

اي کیفی مفهوم معناي زندگی و مرگ  در مطالعه )8( 5ساگارا 
را براي کودکان مورد بررسی قرار داد، اما شـرکت کننـدگان   

مـرور   بـا  . این مطالعه از بین کودکان سالم انتخاب شده بودنـد 
متون، پژوهشی که به طور خاص معناي زنـدگی در کودکـان   

از ایـن رو،  . ، یافـت نشـد  مبتال به سرطان را بررسی کرده باشـد 
پرداختن به این موضوع و بررسی این سازه در کودکان ایرانی 

ــه ســرطان، مــی  ــتال ب ــقمب ــد اف ــه روي  توان ــدي را ب هــاي جدی
بر اساس نتایج ایـن مطالعـه،   . پژوهشگران و درمانگران بگشاید

اي پرداخـت کـه در   اي ویژهي مداخلهتوان به تدوین برنامهمی
  .ی این کودکان را افزایش دهدنهایت کیفیت زندگ

هاي کودکـان مبـتال بـه سـرطان، علـی رغـم وجـود        تجربه
هاي مشترك، تا حد زیادي وابسته بـه عناصـر فرهنگـی و    جنبه

هاي مختلـف فرهنگـی و   و کودکان در بافت )9(مذهبی است 
پـژوهش  . ي متفـاوتی خواهنـد داشـت   6مذهبی، تجارب زیسته

بـه ایـن پرسـش بـود کـه      حاضر همچنین در جسـتجوي پاسـخ   
کودکـان مبــتال بــه ســرطان کــه در بافــت فرهنگــی، مــذهبی و  

کننـد، چـه تجربـه و    رشد یافته و زندگی مـی » ایران«اجتماعی 
ــه  ــد در چــارچوب درك و تجرب ي خــود از درکــی از خداون

  معناي زندگی دارند؟

_______________________________________ 
1 Psycho-oncology 
2 White 
3 Faulkener 
4 Maguire 
5 Sagara 
6 Lived Experience 

تر تحت عنـوان  این پژوهش بخشی از یک پژوهش بزرگ
ي زندگی در کودکـان مبـتال بـه    شناخت تجربه و درك معنا« 

بود که در آن، باورمندي به خداوند، یکـی از مفـاهیم   » سرطان
هـاي کودکـان مبـتال بـه سـرطان در      استخراج شده از مصـاحبه 

  .پاسخ به پرسش معناي زندگی بود
 
  روش

انجام شد که یکـی از   7شناسی این پژوهش با روش پدیدار
حقیقــاتی کــه اصــوالً در ت. اســت 8هــاي کیفــی انــواع پــژوهش

مند قبلی وجود ندارد و ماهیت پدیده به  اطالعات مدون و نظام
ـی موجـود      اي است که از طریق روش گونه هـاي پـژوهش کم
ي جوانب آن پـی بـرد و آن را عمیقـاً بررسـی      توان به همه نمی

ي  جانبـه و عمیـق پدیـده    کرد پژوهش کیفـی در بررسـی همـه   
پدیدارشناسـی اساسـاً   . )10( کنـد  مورد نظر کمک زیـادي مـی  

. )11( اســت» 10جهــان زنــدگی«یــا » 9تجربــه زیســته«ي  مطالعــه
ما از دنیاي فردي  ي مستقیم و بی واسطهي زیسته، تجربهتجربه

که بخـواهیم بـه آن تجربـه برچسـب     خویش است، پیش از آن
مان را در آن لحاظ کنیم یا از آن تجربه هايداوريبزنیم، پیش

ــه دســت دهــیم  یــک مفهــوم ســازي نظــر  ــع ). 11(ي ب در واق
پـردازد کـه انسـان    ي این موضـوع مـی   پدیدارشناسی به مطالعه

ي خود معنا بخشیده و آن را به آگاهی تبـدیل   چگونه به تجربه
کند و خود این کار نیز از لحاظ روش شناختی مسـتلزم آن   می

هـا را بـه تجربـه در     است که بفهمیم چگونه انسان برخی پدیده
بـه  «بـا افـرادي کـه    » 11ي عمیـق  مصاحبه«ز این رو با ا. آورد می

اند یعنی داراي  ي مورد نظر را تجربه کرده پدیده» طور مستقیم
توان به بـه ایـن هـدف دسـت یافـت      هستند، می» تجربه زیسته«
)12(.  

که هدف پژوهش حاضر شـناخت تجربـه و    با توجه به این
درکی بـود کـه کودکـان مبـتال بـه سـرطان از معنـاي زنـدگی         
داشــتند در ایــن پــژوهش از روش پدیدارشناســی توصــیفی یــا 

همچنین براي تجزیه و تحلیـل نتـایج، از   . هوسرلی استفاده شد
هـاي  یکـی از رویـه   استفاده گردید که )13( 12روش کوالیزي

تحلیلی پر کاربرد در تحقیقات پدیدارشناسـی توصـیفی اسـت    
)12(. 

_______________________________________ 
7 Phenomenology 
8 Qualitative Research 
9 Lived Experience 
10 Life World 
11 In-depth Interview 
12 Colaizze 
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ي کودکـانی بـود    ي آماري این پژوهش شامل کلیه جامعه
که در زمان انجام پژوهش در بیمارستان فوق تخصصی سرطان 

در پـژوهش کیفـی   .کودکان محک تحت درمان قـرار داشـتند  
گیـري هدفمنـد     براي رسیدن به اطالعات عمیق و غنـی، نمونـه  

 1اشـباع  همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه      .)14(پیشنهاد شده اسـت  
ي حجم نمونـه در پـژوهش پدیدارشناسـی     ها تعیین کننده داده

   .از این روش در مطالعه حاضر استفاده شد )15(است 
انتخاب شرکت کنندگان در این پـژوهش،  ، بر این اساس 

گیري در دسترس بر مبناي بیشـترین نـاهمگونی   به روش نمونه
  . ها صورت گرفتنمونه

از آن جــایی کــه پــژوهش حاضــر از نــوع پدیدارشناســی  
توانایی تعریف مفاهیم و تفکر انتزاعی  توصیفی بود که در آن

کننـدگان از بـین    از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت، شـرکت    
ي بستري در بیمارستان فوق تخصصـی  ساله 14تا  11کودکان 

تنهــا اســتتثنا، یــک . ســرطان کودکــان محــک انتخــاب شــدند
ي هوش کالمی و توانـایی  ساله بود که به دلیل نمره 9کودك 

. ، براي شرکت در پـژوهش انتخـاب گردیـد   تفکر انتزاعی باال
گذشت حـداقل شـش مـاه از تشـخیص قطعـی سـرطان، قـرار        

دارنـده، توانـایی مکالمـه    ي درمان فعال یا نگهداشتن در مرحله
روان به زبان فارسی، قرارنداشتن در وضعیت بد حالی شدید و 
عدم ابتالي همزمان به اختالالتی که کارکردهـاي شـناختی را   

هـاي مغـزي   ماننـد انـواعی از آسـیب   (دهد قرار میتحت تاثیر 
تأثیرگذار بر عملکردهاي شناختیِ توجـه و هشـیاري، ادراك،   

از دیگـر  ) درك و تولید کالم، حافظه، استدالل و حـل مسـئله  
  .معیارهاي انتخاب شرکت کنندگان در این پژوهش بود

کننــدگان، در کنــار در بیمارســتان محــل بســتري شــرکت 
هـاي روانشـناختی نیـز    صصی پزشکی، ارزیابیهاي تخارزیابی

شـد  توسط روانشناسان بیمارستان، براي این کودکان انجام می
بنابراین، انتخاب شـرکت  . گرفتها قرار میي آنو در پرونده

ي کنندگان بر اساس معیار اخیـر، بـر مبنـاي اطالعـات پرونـده     
ــین اطالعــات حاصــل از گفتگــو و    پزشــکی بیمــاران و همچن

ــاران، صــورت     مصــاحبه ــن بیم ــکان ای ــان و پزش ــا روانشناس ب
   .پذیرفت

 12 میانگین سنی کودکان شرکت کننده در ایـن پـژوهش  
 هاي مختلـف بودنـد و  شرکت کنندگان ساکن استان. سال بود

اقتصادي متوسط رو به پایین تعلـق   -ي اجتماعیعمدتاً به طبقه
 .ارائه گردیده است 1جدول سایر اطالعات در . داشتند

_______________________________________ 
1 Saturation 

  هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگانویژگی  -1ول جد

 نوع سرطان سن جنس شرکت کننده

 سارکوم یوئینگ سال 13 پسر مورد اول

  )PNET1(تومور نورواکتودرمال اولیه  سال 13 پسر مورد دوم
  )PNET(تومور نورواکتودرمال اولیه  سال 12 پسر مورد سوم

  )AML2( لوکمی حاد میلوئیدي سال 9 دختر مورد چهارم
 گانگلیونروبالستوم سال 11 پسر مورد پنجم

  )PNET(تومور نورواکتودرمال اولیه  سال 14 پسر مورد ششم
 مدوالبالستوم سال 12 دختر مورد هفتم

1-Primitive Neuroectodermal Tumor 

2-Acute Myeloid Leukemia 

  
هـاي ایـن بررسـی،     آوري داده تکنیک اصـلی بـراي جمـع   

) چهـره بـه چهـره   (و متعامـل  ق غیـر سـاختارمند  ي عمی مصاحبه
کنندگان بود تا بتوان به تصویري  انفرادي با هر یک از شرکت

ي مــورد نظــر دســت    واضــح و عمیــق و خــالص از پدیــده   
وقتـی کـه   « : بـود از    پرسش اصلی این پـژوهش عبـارت  .یافت
آید و یـا  شنوي چه چیزي به ذهنت میرا می» زندگی«ي  کلمه

عمیقاً مـورد    و بعد دلیل آن» دهد تو دست میچه احساسی به 
 .گرفتپرسش قرار می

کننـدگان بـه    در جریان مصاحبه و بر اساس پاسخ شـرکت 
شـد تـا   سؤال اصلی، سؤاالت اضافی دیگـري نیـز پرسـیده مـی    

. کنندگان روشن گردد مفهوم معناي زندگی از دیدگاه شرکت
متوجـه   همچنین در حین انجام مصاحبه، هنگامی که پژوهشگر

شـــد، ســـؤاالت دیگـــري را در اطالعـــات ارزشـــمندي مـــی
انتخـاب سـؤال اصـلی و    . کـرد هاي بعـدي اضـافه مـی    مصاحبه

اکتشافی طی جلسات منظم و تحت نظر دو تـن از محققـان بـا    
 .هاي کیفی صورت پذیرفت ي پژوهش در زمینه  تجربه

صدا و بعد از کسب اجازه   کننده ها از طریق ضبط مصاحبه
بـر  . ت قانونی کودکـان و خـود آنهـا ضـبط گردیـد     از سرپرس

هـــاي  اســـاس راهنمـــاي اخالقـــی پـــژوهش بـــر روي گـــروه
کننـدگان،  ، پس از شناسایی و انتخاب شرکت)16(پذیر آسیب

ــه . ي کتبــی از سرپرســت قــانونی گرفتــه شــد  رضــایت آگاهان
همچنین، متناسب با سطح درك و شـناخت کودکـان، هـدف    

هـا توضـیح داده شـد و    پژوهش به زبان قابـل فهمـی بـراي آن   
همچنـین بـه والـدین    . ها نیز اخذگردیـد موافقت آگاهانه از آن

تواننـد هنگـام مصـاحبه بـا      شد که در صورت تمایـل مـی  گفته 
پـس از  . کودکانشان در کنار فرزند خود حضور داشـته باشـند  

نامه و برقـراري ارتبـاط مقـدماتی بـا کودکـان،       کسب رضایت
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هاي مشخص شده توسط روانشناسان اجراي مصاحبه، در مکان
با توجه به سرعت و روانی بیـان شـرکت   . بیمارستان، آغاز شد

ــات آن  کن ــزان اطالع ــین می ــدگان و همچن ــام   ن ــان انج ــا، زم ه
در مجمـوع پـس از   . دقیقـه، متغیـر بـود    40تا  15ها از مصاحبه

هـا بـه اشـباع رسـید و مالحظـه شـد کـه        مصاحبه، داده 7اتمام 
ها، دیگر اطالعات بیشـتري را بـه مفهـوم کلـی اضـافه      مصاحبه

ال بـاز  هـاي انجـام شـده از سـه نـوع سـؤ      در مصاحبه. کنندنمی
بـا توجـه بـه هـدف     . اسـتفاده شـد   3و پیگیري 2، کاوشی1پاسخ

وقتـی   ": مطالعه، سؤال کلی که مطرح گردید عبـارت بـود از   
آیـد  شنوي چه چیزي به ذهنت مـی را می» زندگی«ي  که کلمه

و بعد دلیـل آن عمیقـاً    "دهد؟و یا چه احساسی به تو دست می
سؤاالت پیگیري این هایی از نمونه. گرفتمورد سؤال قرار می

  : پژوهش عبارت بودند از
این شرایط تاثیري هم روي فکر یـا احساسـت   «  •

  » گذاشته؟
شد که فکرهاي خاصی به ذهنت این باعث می«  •

  » بیاید؟
 »رسی؟کی به آن هدف می«  •
موارد زیر نیـز چنـد نمونـه از سـؤاالت کاوشـی       •

  :مورد استفاده در این پژوهش بودند
 »شتر برایم توضیح بدهی؟توانی بیآهان، می«  •
ــرایم توصــیف  مــی«  • ــوانی ایــن احساســت را ب ت

 »کنی؟
  ؟»توانی همین را بیشتر برایم باز کنیخب، می«  •

ــل داده  ــه و تحلی ــراي تجزی ــه، از روش  ب ــن مطالع ــاي ای ه
پژوهشـــگر ابتـــدا تمـــام . ، اســـتفاده گردیـــد )13(کـــوالیزي 

ا حفظ امانـت روي کاغـذ پیـاده    ها را به طور کامل و ب مصاحبه
. ور شـد ها ساکن و غوطـه  گاه، به اصطالح، در داده نمود و آن

هـا را خوانـد و بـه تامـل و تعمـق در       یعنی چندین بار مصـاحبه 
. ها ادامه داد تا در فهم کلی مصاحبه تسلط کافی پیـدا کنـد   آن

هاي پیاده شده به طور باز، کدگذاري ي بعد مصاحبهدر مرحله
؛ بـه ایـن صـورت کـه     )ي فرمـول بنـدي معـانی   مرحلـه (شدند 

هاي خود، به هر قسـمت از مـتن   پژوهشگر، با توجه به برداشت
یک کد اختصـاص داد و بعـد از آن، کـدهاي مشـابه و داراي     
وجوه مشترك، هر یک در طبقات و زیرطبقات مناسـب قـرار   

ــد  ــه(گرفتن ــدي درون مرحل ــه بن ــهي خوش ــامای ــت ). ه در نهای
_______________________________________ 
1 Open-end 
2 Probing 
3 Follow up 

ي کلـی و دو  مایـه قالب یک درون خراج شده دراطالعات است
  . قرار داده شدند ي فرعیمایهدرون

هـاي  در این پژوهش، براي افـزایش باورپـذیري، از شـیوه   
کننـدگان، و نیـز گـزارش    بـا مشـارکت   4مـدت تماس طـوالنی 

براي تحقق مالك نخست، پژوهشـگر در   .استفاده شد 5همگن
هاي مختلف بیمارستان تمام مراحل مصاحبه، با مسئولین بخش

ي کودکـان  و به ویژه روانشناسان مستقر در آن مکـان، دربـاره  
ــژوهش، خــانواده مشــارکت ــده در پ ــا، شــرایط هــاي آنکنن ه
شان در خارج و داخل بیمارسـتان، باورهـاي مـذهبی و    زندگی

عـالوه بـر ایـن، پژوهشـگر در     . کردخلق و خوي آنها، گفتگو 
روع مصــاحبه، مــدتی را بــه هــا، پــیش از شــبرخــی از مصــاحبه

ــا کودکــان در حضــور خــانواده آنهــا و همچنــین   مصــاحبت ب
هاي تفریحی، ها و فعالیتها در هنگام بازيحضور در کنار آن

گر گـزارش  در روش گزارش همگن، پژوهش. اختصاص داد
اش قـرار  ي خود را در اختیـار همکـار پژوهشـی   هاي اولیهیافته
د از نظرات سایر محققـین، خـارج   دهد تا از این طریق بتوانمی

بدین منظـور در پـژوهش   . )17(از فرایند پژوهش استفاده کند 
توسـط مصـاحبه گـر،     حاضر، پس از کدگذاري هـر مصـاحبه  

کـرد و  پژوهشگر همکار کدگذاري مصاحبه گر را بررسی می
نمـود و  رح مـی نظرات و پیشنهادات خـود را در مـورد آن مطـ   

. شدترین کد انتخاب میگاه پس از بحث مشترك، مناسبآن
در تحقیقات کیفی تقریباً مشـابه مفهـوم کمـی     6پذیري اطمینان

ــایی اســت  ــن   . )18(پای ــذیري در ای ــان پ ــزایش اطمین ــراي اف ب
اسـتفاده شـد کـه در آن،     7پژوهش، از روش حسابرسی تحقیق

به دقت زیر نظر گرفتـه   8فرایند پژوهش، توسط یک حسابرس
هـا و کـدها   بدین منظور، متن مصاحبه. )18(شود و بررسی می

به طور همزمان توسط همکار پژوهشگر به دقت کنترل شد تـا  
به عـالوه، تـالش   . ها با هم تطبیق داده شودمعناي داده تعابیر و
هـاي  به منظور افـزایش اعتبـار پـذیري تحقیـق، از نمونـه      شد تا

متفاوتی از شرکت کنندگان در طیف گسترده، استفاده گـردد  
  .کنندگان در متن نتایج به کار رود شرکت هاي نیز گفتهو 

عالوه براین، در پژوهش حاضر براي افزایش تایید پذیري 
 ).17(داده ها نیز از روش حسابرسی تحقیق استفاده شد 

پـذیري   پذیري در پژوهش کیفی به دو شـکل تعمـیم   انتقال
در پـژوهش حاضـر   ). 17(منطقی و طبیعی صورت مـی گیـرد   

_______________________________________ 
4 Prolonged engagement 
5 Peer-debriefing 
6Dependability 
7 Inquiry audit 
8 Auditor 
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 کــه آن بــراي انجــام شــد، امــا طبیعــی شــیوه بــه ذیريپــ انتقــال
 بــه دســت مشــابه، شــرایط در آینــده، در بتواننــد پژوهشــگران

 روش تا است، کرده پژوهشگر سعی بزنند، مشابه هایی پژوهش
  .کند بیان مفصل و دقیق طور به را پژوهش اجراي
 
   هایافته

ي طور که اشاره شد، این پـژوهش بخشـی از مطالعـه   همان
 شناخت تجربـه و درك معنـاي زنـدگی در کودکـان    «گتر بزر

بـه  » باورمندي به هستی برتر، خداوند«بود که » مبتال به سرطان
ي کودکان مبـتال بـه   عنوان یکی از طبقات مهم و اصلی تجربه

ــتخراج شــد   ــدگی، اس ــاي زن ــه. ســرطان از معن ي شــرکت هم
ه بـ » باور به هستی برتر، خداونـد «کنندگان در این پژوهش، به 

. عنوان یکی از منابع اصلی معناي زندگی خـود اشـاره کردنـد   
پس از مشخص شدن مفـاهیم و اسـتخراج کـدها و بـر اسـاس      

باورمندي به هستی «ي اصلی مایهها، درونتجزیه و تحلیل داده
ي فرعـی بـراي ایـن    مایـه دو درون. آشکار شـد » برتر، خداوند

ایمـان بـه    -1«: مایه استخراج گردید که عبارت بودند ازدرون
ــأمین رضــایت او   ــدا و ت ــتر     -2«و » خ ــوان بس ــه عن ــات، ب حی

  .»هاي الهیآزمایش
  

  ایمان به خدا و تأمین رضایت او
هـاي زیـادي از   ایمان بـه خداونـد، موضـوع محـوري قسـمت     

اي بسـیار  رسـید ایـن کودکـان، رابطـه    بـه نظـر مـی   . ها بودمصاحبه
 اس خواسـت نزدیک با خداونـد دارنـد و زنـدگی خـود را بـر اسـ      

کنند که این خود بیانگر نوعی باور نیرومند بـه  خداوند تعریف می
تـوان دیـد،   هاي استخراج شده مـی چه در گزارهآن. خداوند است

ایمـان عمیـق بـه    . هاي گوناگونی از ایمان بـه خداونـد اسـت   جلوه
هـاي ذهنـی   هاي مختلف و با توجه به چارچوبخداوند، به شکل

ها ، جلـوه  ودکان داشتند در اظهارات آنهر یک از ک متفاوتی که
کردند کنندگان اشاره میبراي نمونه، برخی از شرکت .شدگر می

هـا همـراه بـوده اسـت و     ایمان به خدا همیشه و هر لحظه بـا آن  که
 زندگی به این شـکل، توسـط خداونـد    عمیقاً بر این باور بودند که

هـاي  واسـته تعیین شده و زیسـتن در ایـن جهـان بایـد منطبـق بـا خ      
باورمندي به جهان پس  در موارد دیگر این اعتقاد با. خداوند باشد

اي پـر از وظـایف   بـا توشـه   بایستها میآن که از مرگ همراه بود
ها خواسته اسـت، بـه سـوي آن گـام     انجام شده، که خداوند از آن

که انسان توسط خدا آفریده شـده، تـا   همچنین باور به این. بردارند
که سربلند بیرون آمدن از انجـام  او را انجام دهد و این هايخواسته

ي وظایف محوله از سـوي خداونـد، اهمیـت زیـادي دارد، جلـوه     
  .دیگري از باورمندي عمیق این کودکان به خداوند بود

اظهار باورمندي عمیق به افرادي که بر اسـاس چـارچوب    
ي خداونـد  مذهبی و اعتقـادي ایـن کودکـان، افـراد برگزیـده     

، براي برخی از این کودکـان، بـا اعتقـاد بـه     )مانند ائمه(تند هس
هـا، تـامین رضـایت    خداوند یکسان بـود و تـامین رضـایت آن   

از همین رو، اعمالی مانند زیارت . گردیدخداوند محسوب می
دار بـراي ایـن کودکـان بـه     حرم این افراد، فعالیتی بسیار معنـی 

ي وند، با تجربـه رفت که عالوه بر تامین رضایت خداشمار می
نیـز  ) به دلیل حس معنابخش بودن ایـن فعالیـت  (هیجانی مثبت 

هاي شخصـی خـود   برخی از کودکان نیز، به تجربه. همراه بود
دار با خداوند یا می پرداختند که حکایت از نوعی ارتباط معنی

-ارتباطی که براي این کودکان با تجربه. برگزیدگان او داشت
  . همراه بودي هیجانی بسیار مثبتی 

یـه جـور   « :PNETمبتال بـه سـرطان    ساله 12پسر  :مورد اول
کـنم بایـد اون   ایمان به خدا همیشه همراهم هسـت و فکـر مـی   

خـواد پـر کـنم و بـه     رو با اون چیزایی کـه خـدا ازم مـی    توشه
خـواد زنـدگی   یعنی اونجوري که خدا ازت می... آخرت ببرم 

 قرار جوري این رو دگیزن این که کسی اون من نظر به... کنی
 درسـت  بتـونیم  باید که خواد می چیزایی یه ما از خودش داده

من رو آفریده تا این کارها رو بکنم پس باید .... بدیم  انجامش
  »...از این کاراش سربلند بیام بیرون

 حـس « :ساله مبتال به گانگلیونروبالسـتوم  12پسر : مورد دوم
 رو خواسـت مـی  ازم داخـ  که کارایی تمام من که دارم، خوبی
  .»دادم انجام رو بود موظیفه که چیزي هر دادم، انجام

بـه خـدا و   « :PNETمبتال به سرطان  ساله 14پسر : مورد سوم
 مـثال ... بـوده  که مشکلی هر مثال... ي زیادي دارمعقیده... اماما
 بـودم  رفته خودم من..  اماما با مثال... نشه انجام االن تا که نشده
 شفا برم گفتم مثال.... باال، بود مریضیم رفته درصد ....ارض امام
 مثـل  شـدم  دیگه اینجا اومدم نشد روز یه..... خب؟....کنم پیدا
  »...اول روز

  
  هاي الهیعنوان بستر آزمایش حیات به

ي مایه هاي الهی، درونحیات به عنوان بستري براي آزمایش
پـژوهش   کننـدگان  هـاي شـرکت  فرعی دیگري بود که در گفته

امري کـه  . حاضر، به صورت امري مهم، مورد اشاره قرار گرفت
ــن       ــد در ای ــه خداون ــق ب ــدي عمی ــوعی باورمن ــود ن ــانگر وج   بی

   دهــــان دیــــودکـاي این کــهزارهــچه در گآن. کودکان است
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  هانمونه اي از جمالت مهم و کدهاي مرتبط با درون مایه -2جدول 

  مندي به هستی برتر، خداوندباور:  ي اصلیدرون مایه
  هاي الهیحیات به عنوان بستر آزمایش: ي فرعی دومایه درون  ایمان به خدا و تامین رضایت او: ي فرعی یک درون مایه

تــامین رضــایت : کــد
 خدا، هدف زندگی

احسـاس خـوب   : کد
بـــه خـــاطر جلـــب   

  رضایت خداوند

ــدگی : کــد  ایمان عمیق به خداوند: کد زن
تـــــــــرازوي 

  ستاعمال ا

ــد ــه :  کـ ــدگی بـ زنـ
  ي امتحانمثابه

-امتحان شدن همچون جلوه: کد

  اي از محبت خدا

خــدا « : نمونــه جملــه
من رو آفریده تا ایـن  
کارها رو بکنم، پس 
ــارا   بایـــد از ایـــن کـ

  »سربلند بیرون بیام

 حــس«: نمونــه جملــه
 مـن  کـه  دارم، خوبی
 خدا که کارایی تمام
 رو خواســت مــی ازم

 هـــــر دادم، انجـــــام
ــزي ــه کــه چی  موظیف

  »دادم انجام رو بود

 ایمـان  جور یه«: نمونه جمله
ــه ــدا ب ــه خ  همــراهم همیش

 بایـد  کـنم  می فکر و هست
 چیزایـی  اون با رو توشه اون
 پــر خــوادمــی ازم خــدا کــه
  »....ببرم آخرت به و کنم

ــه  ــه جمل : نمون
زنـــدگی یـــه «

ــه  تــــرازوِ کــ
اعمالت توش 
  »سنجیده میشه

  :نمونه جمله
به نظر مـن زنـدگی   « 

ــه ــان   یـ ــور امتحـ جـ
ــدنه ــان  ... ش ــه امتح ی

که باید ازش سـربلند  
  »بیرون بیاي

  

  :نمونه جمله
خدا، دیگه اینقدر منـو دوسـت   « 

داره کـه مــی خــواد منــو امتحــان  
  »کنه

  
شد، باور به این موضوع بود که زندگی، بستري اسـت کـه   می

ها نیز کند و آنهاي خود را آزمایش میخداوند در آن آفریده
سربلند بیرون آمدن از . ن آزمایش سربلند بیرون بیایندباید از ای

این امتحان نیز از نگاه این کودکان، با رضایت خداوند همـراه  
شد که دلیـل  ها این باور نیز دیده میاین گزاره در. خواهد بود

امتحان شدن توسط خداوند، نوعی محبـت خداونـد بـه انسـان     
توان اسـتخراج  می هاي مهم دیگري که از این گفتهنکته. است

کننـدگان، زنـدگی را همچـون    کرد این است که این شـرکت 
ترازویی می دیدند کـه اعمـال انسـان، در آن توسـط خداونـد      

ي زندگی، توسط گیرد و لحظه به لحظهمورد سنجش قرار می
  .شودخداوند مشاهده و سنجیده می

بـه  ... « :PNETي مبـتال بـه سـرطان    ساله 12پسر : مورد اول
من زندگی یه جور امتحان شدنه، یه امتحان که بایـد ازش  نظر 

زنـدگی یـه تـرازوِ کـه اعمالـت تـوش       ..... سربلند بیـاي بیـرون  
  »...شهسنجیده می

مـا  « :ي مبتال بـه سـارکوم یوئینـگ   ساله 13پسر : مورد دوم
خـدا، دیگـه اینقـدر منـو     .... که امتحان بشـیم ها براي اینانسان

و  :گـر  مصـاحبه  [ ....امتحان کنـه  دوست داره که می خواد منو
یـه امضـاء پـایینش    ] اگه از ایـن امتحـان سـربلند بیـرون بیـاي؟     

  »کنن، بیست، آفرین می
ي ایــن مفــاهیم بــه شــکل تصــریحی یــا در مجمــوع، همــه

تلویحی، نوعی باورمندي به هسـتی برتـر یعنـی خداونـد را در     
این باورمندي خـود را بـه دو شـکل    . درون خود جاي داده اند

حیات، به عنوان «و اعتقاد به » ایمان به خدا و تامین رضایت او«

کننـدگان در  هـاي شـرکت  ، در گزاره»هاي الهیبستر آزمایش
  .)2جدول ( ساخت گر میاین پژوهش جلوه

  
  بحث

ایمان و باورمندي به خداوند به عنوان هسـتی برتـر، یکـی از    
ایـن   کننـدگان مفاهیم برجسته و پر بسامد در اظهـارات شـرکت   

ایمان به خـدا  «ي فرعیِ مایهپژوهش بود که خود شامل دو درون
» هاي الهیحیات، به عنوان بستر آزمایش«و » و تامین رضایت او

هـاي ذکـر شـده در قسـمت     همان طور که در نقـل قـول  . شدمی
ایمـان بـه خـدا و تـامین رضـایت او، یـک       « ها اشـاره شـد،   یافته

ننده در ایـن پـژوهش   کموضوع محوري براي کودکان شرکت 
ي پدیدارشناسـی تفسـیري خـود بـر     در مطالعـه  )8(سـاگارا  . بود

روي کودکان سالم ژاپنی دریافت که درك کودکان از معنـاي  
فرهنگــی و هماهنــگ بــا  زنــدگی و مــرگ، متــاثر از چــارچوب

اي بــود کــه ایــن کودکــان در آن هــاي مــذهبی جامعــهدیــدگاه
هـاي  ي ایران نیز بـا چـارچوب  اکثریت جامعه. کردندزندگی می

هبی خاصی شناخته شده است که در آن، خداوند فرهنگی و مذ
ــدي اســت  ــه طــور اختصاصــی،  . یــک مفهــوم مرکــزي و کلی ب

هـاي مسـلمان رشـد    کودکان این پژوهش نیز همگی در خانواده
یافته بودند که از سویی ایمان بـه خداونـد مفهـومی کلیـد بـراي      

ها بوده و از سوي دیگـر، بـه طـور روزمـره آداب و مناسـک      آن
  .شده استافراد خانواده اجرا و رعایت می مذهبی توسط
ي رشـد خـود، فرآینـد جسـتجو     در نظریه )19( 1اریکسون

و  شـمرد براي هویت را ویژگی اصلی دوران نوجـوانی بـر مـی   
_______________________________________ 
1 Erickson 
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ــر خــالف   اشــاره مــی ــان، ب ــد، نوجوان ــد کــه در ایــن فرآین کن
رهـاي خـانواده یـا جامعـه را رد     هاي قبلی رشد خود، معیا دوره
هــاي مــذهبی، سیاســی و اجتمــاعی کننــد و بــه ایــدئولوژيمـی 

تــوان گفــت در بــر ایــن اســاس مــی. ن دارنــدخودشــان اطمینــا
کننــده در ایــن پــژوهش کــه هنــوز دوران کودکــان مشــارکت

ي هویـت یـابی را   کودکی را پشت سر نگذاشته انـد و مرحلـه  
هـا از  هـاي آن کامال تجربه نکرده انـد، بخـش مهمـی از ارزش   

هـاي والـدین و   تواند همان ارزشهاي مذهبی، می جمله ارزش
  . جامعه باشد

، مـک  1مبناي این توضیحات، و همسو با پژوهش وینـر  بر 
ــل ــال2کون ــودي 3، الت ــوان گفــت کــه یکــی از  مــی )9( 4و ل ت

توجیهات مناسب براي اهمیت این مفهوم در کودکان شرکت 
ــژوهش،  ــن پ ــده در ای ــاع  کنن ــی، اجتم ــارچوب فرهنگ ی و چ

خانوادگی کودکان است که در آن ایمان به خداوند و تـالش  
. شـود براي تامین رضایت او، مساله اي کلیدي و مهم تلقی می

هـا را  هـاي رشـدي خـود، ایـن ارزش    ها نیز به تبـع ویژگـی  آن
  .پذیرفته و درونی کرده اند

نیز، یکی دیگـر  » هاي الهیحیات، به عنوان بستر آزمایش«
مرتبط با باورمندي به خداوند بود که در  فرعیي مایهاز درون

کنندگان در این پژوهش، به عنـوان  اظهارات برخی از شرکت 
مورد آزمـایش خداونـد قـرار    . امري مهم به آن اشاره شده بود

گرفتن ، یکی از مفاهیم مهم در متون مقدس اسالمی به شـمار  
ت آید و در متن قرآن نیـز مسـتقیما بـه آن اشـاره شـده اسـ      می

: ي عنکبوت اشاره کـرد ي دو سورهتوان به آیهبراي نمونه می(
ترجمه ( أَحسب الناس أَن یتْرَکُوا أَن یقُولُوا آمنأا وهم لَا یفْتَنُونَ «

آیا مردم پنداشتند کـه تـا گفتنـد ایمـان آوردیـم رهـا       « :فارسی
ي ترجمــه. ( )»؟گیرنـد  شـوند و مـورد آزمـایش قـرار نمـى      مـى 

برخـی از کودکـان شـرکت    ). 1373مهـدي فوالدونـد،    محمد
کننده در این پژوهش نیـز، بـه شـکلی عمیـق ایـن موضـوع را       

تواند نشـانگر نـوعی اعتقـاد و    موضوعی که می. آشکار کردند
ایـن موضـوع از   . باشـد  باور ژرف به خداوند و باورهاي دینـی 

هاي گر ارزشتواند جلوهطور که اشاره شد مییک سو، همان
نــی شــده از والــدین و جامعــه باشــد کــه در آن اعتقــادات درو

اي دارنـد و از سـوي دیگـر    مذهبی اسـالمی، اهمیـت برجسـته   
تواند تابع شـرایطی باشـد کـه ایـن کودکـان در آن بـه سـر         می
شـان، همـان طـور    این کودکان به دلیل ماهیت بیماري. برند می

_______________________________________ 
1 Wiener  
2 McConnell 
3 Latella 
4 Ludi 

یز کردند و مشاهدات میدانی پژوهشگر نکه خودشان اظهار می
بـه نظـر   . کننـد مؤید آن بود، درد و رنج بسیاري را تجربـه مـی  

کـه ایـن درد و رنـج، بخشـی از آزمـایش      رسد، باور به اینمی
الهی است و کسی که از ایـن آزمـایش سـربلند بیـرون بیایـد،      

توانـد مکـانیزم   گیرد، مـی ي خداوند قرار میمورد محبت ویژه
کـودك، تسـکین   قدرتمندي باشد که از آن طریق درد و رنج 

ي سـاله  13توان به این گفتـه پسـر   در همین زمینه، می. یابدمی
خدا، دیگـه اینقـدر منـو     «: مبتال به سارکوم یوئینگ اشاره کرد

بنابراین، زندگی را . »دوست داره که می خواد منو امتحان کنه
اي از باور هاي الهی دیدن، جلوههمچون بستري براي آزمایش

توانـد در  بـاوري کـه مـی   . دکـان اسـت  عمیق مـذهبی ایـن کو  
در مجموع و بـر ایـن   . ها موثر واقع شودتسکین درد و رنج آن

توان گفت که باورمندي به هسـتی برتـر، خداونـد،    اساس، می
مند به پرسـش معنـاي زنـدگی، در ایـن     تیک پاسخ مهم و قدر

کودکان بود و شاید یک مکانیزم تطابق و سازگاري مثبـت بـا   
  . بیماري تلقی شود

هـاي  دهنـد کـه چـارچوب   از سوي دیگر، نتایج نشـان مـی  
کننـده  دینی و مذهبی، نقش مهمی در درك کودکان شرکت 

و  5، وینـر . در این پژوهش، از مفهـوم معنـاي زنـدگی داشـتند    
ن کرده اند که عناصـر  نیز، در پژوهش خود بیا )9(همکارانش 

دهـی تجـارب کودکـان مبـتال بـه      فرهنگی و مذهبی در شـکل 
  .اي دارندسرطان، نقش تعیین کننده

گذار معنادرمانی بر این باور بود کـه  بنیان 6ویکتور فرانکل
هاي درمان خالء وجودي و احسـاس پـوچی و بـی    یکی از راه

ي معنایی، به هشیاري آوردن احساسات پنهان و سرکوب شده
هاي انجـام شـده بـر روي    در بسیاري از پژوهش. مذهبی است

بزرگساالن مبتال به سرطان نیز، باور به خداوند و به طور کلـی  
ي بسیار مهم سازگاري بـا سـرطان،   باورهاي مذهبی، یک جنبه

هـاي کمتـري کـه بـر     در پژوهش )23-20(گزارش شده است 
روي کودکان مبتال به سرطان انجام گرفته است نیز، مـذهب و  
معنویت به عنوان یک منبع مهـم سـازگاري بـا شـرایط دشـوار      

با . )24 ،9(سرطان و پذیرش آن، مورد تاکید قرار گرفته است 
ي فرهنگـی بـه عنـوان    ها به زمینـه این وجود در همین پژوهش

هاي کودکان مبتال به ي تجربهیکی از عناصر مهم شکل دهنده
نـدین پـژوهش نیـز، نقـش     در چ. )9(سرطان، اشاره شده است 

معنــوي در کودکــان و / مثبــت راهبردهــاي مقابلــه اي مــذهبی
هـاي مـزمن دیگـر از    نوجوانان مبتال به انواع مختلفی از بیماري

، )26(، فیبـروز سیسـیتیک   )25(جمله کم خونی داسـی شـکل   
_______________________________________ 
5 Wiener 
6 Victor Frankl  
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 )28(هاي مزمن و به طور کلی بیماري )27(بیماري مزمن کلیه 
  . گزارش شده است

آید، بـاور  می که از نتایج این پژوهش بربدین ترتیب چنان
ي این کودکان به خداوند به عنوان هستی برتر عمیق و برجسته

بخـش مهمـی از معنـاي زنـدگی      به دارد،جانکه حضوري همه
توانــد در دهــد و مــداخالت معنــوي مــیهــا را تشــکیل مــیآن

هاي ناشی از بیماري در ایـن کودکـان و همچنـین    کاهش رنج
گیري مثبت به معناي زندگی و در نتیجـه بهبـود   افزایش جهت
هــا کــه عــاملی مــوثر در درمــان اجتمــاعی آن -شــرایط روانــی

یکی از . ، نقش مهمی ایفا کند)6(طان استبیماران مبتال به سر
ي کم و مدت زمـان  هاي این پژوهش، حجم نمونهمحدودیت

ي کم در ایـن پـژوهش   حجم نمونه. ها بودنسبتا کوتاه مصاحبه
هـا  ي عدم کاوش بیشتر به دلیل رسیدن دادهاست نتیجه ممکن

 نیـز  علـت کـم بـودن سـاعات مصـاحبه      به اشباع بـوده باشـد و  
شرایط بیماري و سن کودکان بوده اسـت کـه اجـازه بحـث و     

شـود در  پیشنهاد مـی  . داده استنمی عمیق تر شدن موضوع را
ــه ــهمطالع ــدگی، در دو گــروه مختلــف  اي، تجرب ــاي زن ي معن
و کودکان مبتال به سرطان بررسی و  ان سالم و غیر بیمارکودک

هـاي  نتایج، مقایسه گردند و همچنین پژوهشی مشابه در زمینـه 
نتـایج پـژوهش پدیدارشـناختی    . فرهنگی مختلف انجام پـذیرد 

هاي مفهومی بـراي تبیـین مفـاهیم    تواند به عنوان پایهحاضر می
ه اي بـراي  هـاي مشـاور  جهت سایر تحقیقات و یا طراحی مدل

  .این گروه کودکان مورد استفاده قرار گیرد
  

  سپاسگزاري
بدین وسیله از مسئولین محترم بیمارسـتان فـوق تخصصـی    
سرطان کودکان محـک، بـه ویـژه سـرکار خـانم دکتـر مـریم        

ها مـریم میمـري و سـهیال نـوري، روانشناسـان      تشویقی و خانم
عزیــزي کــه در ایــن  بیمارســتان محــک، و همچنــین کودکــان

هـا، صـمیمانه   پژوهش مشارکت داشتند و والـدین ارجمنـد آن  
  .گرددقدردانی می

ي کارشناسـی ارشـد نویسـنده    نامـه این مقاله برگرفته از پایـان   [
  ].باشداول، می

تعـارض  حمایت مالی از پژوهش و بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، [
  .]منافع وجود نداشته است
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The God and the Meaning of Life, the Lived Experience of Children with 
Cancer: A Qualitative Study  

 
Abstract 
Objectives: The aim of this study was to understand the experience and 
meaning of life in children with cancer that in this article present the god 
concept as one of its themes. Method: Current study is a qualitative descriptive 
phenomenological research. The sample includes 7 children with cancer 
selected using convenience sampling based on the most heterogeneity of 
samples. They were deeply interviewed. Data were analyzed using Colaizze 
method. Results: Based on the analysis of the data, ''the belief in God as being 
superior", was extracted as one of the main themes. This theme includes two 
sub-themes: 1) Faith in God and His satisfaction, and 2) Life as a context of 
divine testing. Conclusion: Belief in God, play an important role in 
understanding the meaning of life and the formation of a positive orientation to 
life in children with cancer. The findings of this study can be used as a 
conceptual base for explaining the concepts in other research and/or for 
designing interventional models for this kind of children. 
 
Key words: the God; meaning of life; phenomenology; cancer  
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