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  مقاله اصیل پژوهشی

  بستري کودکان مادران در اضطراب با خودکارآمدي و خداوند به توکّل رابطه
  بیرجند )عج(ولیعصر بیمارستان 

 4بهدانی سوسن ،3زادهشریف غالمرضا ،2میري محمدرضا ،1ذنیؤم زهرا

   چکیده
 ایجاد آنان دراضطراب و استرس را  زمینهدهد و یمثیر قرار أرا تحت ت اندر بیمارستان مادر کودکان مکرربستریهاي  :هدف و زمینه

 رابطه بررسی هدف با مطالعه حاضر ،دنباشهاي اضطراب میبینی کنندهپنداره پیشهاي مذهبی و خودنگرشو از آنجایی که  کندمی
  .شد انجام 1391 السدر  بیرجند )عج(ولیعصر بیمارستان بستري کودکان مادران در اضطراب با خودکارآمدي و خدا به توکّل بین

 مراقبتهاي بخش در کودك بستري ادران دارايم نفر از 158 بر رويتحلیلی از نوع همبستگی  - یتوصیفاین مطالعه  :بررسی روش
گیري غیراحتماالتی آسان مونهروش نکه معیارهاي ورود به مطالعه را دارا بودند و به  بیرجند )عج(ولیعصر بیمارستان کودکان ویژه

و  Schwarzerخودکارآمدي عمومی  ،Cattleاستاندارد اضطراب  هايپرسشنامهشامل  هاابزار گردآوري داده. دند، انجام شدانتخاب ش
  با استفاده از  هاداده. تکمیل شدمادران  بامصاحبه حضوري  به صورتکه بود  دکتر غباري سؤالی 24به خداوند  توکّلپرسشنامه 

 Pearsonو ضریب همبستگی  Independent T Test ،ANOVA ،Range Tukey نهاي آماريزموو آ 15ویرایش  SPSSافزار نرم
   .تجزیه و تحلیل شدند 05/0داري معنی در سطح

داري مشاهده بستري رابطه منفی و معنی کودکان مادران در با اضطراب خداوند به توکّل بینبر اساس نتایج به دست آمده،  :هایافته
  ولی رابطه ) >001/0p(دست آمد داري بهو معنی مثبتوند در مادران رابطه خدا به توکّلو  کارآمديخود بین). >001/0p(شد

  .مشاهده نشد اضطرابو  خودکارآمدي بینداري معنی
   بردن اعتقادات دینی و مذهبی لذا باال ،بکاهد روزانه اضطراب از تواندمی خدا به توکّل ،اساس نتایج مطالعه حاضر بر :گیرينتیجه

  . تواند شاخص مناسبی براي غلبه بر اضطراب در مادران کودکان بستري باشدمی
  خودکارآمدي - خدا به توکّل -اضطراب :هاواژهکلید
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  28/08/93 :پذیرش       10/02/92: دریافت
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  مقدمه
به عنوان یکی از متداولترین و شایعترین مشکالت  اضطراب

از که  )1(باشدمی جوامع معاصر روانی افراد و یکی از معضالت
در عمق ، )2(.قراري و دلواپسی استآن بی خصوصیات برجسته

وجود ما اضطراب پنهانی، متّصل و همراه با وضعیت جسمانی 
ظهور  آماده ،به محض وقوع حوادث وجود دارد که این احساس

نشان  ، مطالعات)3(.دهداست و در زنان بیش از مردان رخ می
موجب اضطراب  ،تشنج کودك و صرعتب،  چوناند عواملی داده

مرگ کودك،  تصورظاهر وحشتناك بیماري،  ازشود که مادر می
درماندگی مادر ناشی از عدم شناخت بیماري، عدم آگاهی از 

یکی از ، )8-4(.شودناشی می و نگرانی از تکرار بیماريآگهی پیش
 يارتقاو  آموزش مادران جهت کاهش اضطراب ،وظایف پزشکان

 و آگاهی، تغییر نگرش افزایش سالمت کودك است که منجر به
  کاهش اضطراب مادر  و نهایتاًاعتماد به نفس  افزایش

 واند که نگرشهاي مذهبی نشان داده مطالعات، )4(.شودمی
  )12-8(.اضطراب هستند بینی کنندهپیش خودپنداره

مدي قضاوتهاي فرد درباره تواناییهاي خود در شرایط آخودکار
آمیز موفقیت عامل مهم براي انجام که استو موقعیتهاي مختلف 

افرادي  .باشدمیعملکرد و مهارتهاي اساسی الزم براي انجام آن 
هنگام  ،عتقاد دارندکه براي حل کردن مسائل به کارایی خود ا

به طرز قابل توجهی تفکر  فشارزارو شدن با رویدادهاي روبه
در حالی که افرادي که به  ،دهندتحلیلی خود را از دست نمی

به صورت آشفته  ،توانایی خود در حل کردن مسائل تردید دارند
 )9(.کنندفکر می

اصلی از جمله هدف آفرینش،  دین با پرداختن به پرسشهاي
ه و راهکار مناسبی براي زمین، زندگی فلسفه و انسان تماهی

تواند در هویتاي از باورهاي شخصی که میمجموعه گیريشکل
  )8(.دهدارائه می، یابی فرد مؤثر باشد

ثیر را بر خانواده داشته أتواند بیشترین تکودك بیمار می دتول
، خشم باشد و واکنشهاي متعددي همچون ضربه روحی، ناامیدي،

و روابط خانوادگی را از  داردافسردگی و احساس گناه را به دنبال 
 .کندمی، اجتماعی، اقتصادي دچار دگرگونی و تزلزل عاطفی نظر

 ویژگیهاي عاطفی ،در بیمارستان کودکاناین  مکرربستریهاي 
 دراضطراب و استرس را  زمینهدهد و ثیر قرار میأترا تحت انمادر
 جب افت عملکرد شخصی ومو که کندفراهم می آنان

تري بینانه اگر مادر به طور واقع. شودمی در مادرخودکارآمدي 
 توانایی و ناتوانی کودك خود را ببیند، تعامل بهتري با کودك

در  واحساس آرامش بیشتر  وند،به خدا توکّلبا  و خود داشته
  .خواهد داشتعملکرد شخصی بهتري نتیجه 

با  خودکارآمديوند و ه خداب توکّلرابطه بین  بررسی    
 راهکارهایی ارائهتواند به در مادران کودکان بستري می اضطراب

. افزایش باورهاي مثبت زندگی و کاهش اضطراب بیانجامد جهت
و  وندبه خدا توکّلرابطه بین بررسی با هدف  این مطالعهلذا 

خودکارآمدي با اضطراب در مادران کودکان بستري بیمارستان 
  .انجام شد 1391سال در  بیرجند )جع(ولیعصر

  
  بررسیروش 

 158بر روي تحلیلی از نوع همبستگی  -توصیفیاین مطالعه 
نفر از مادران کودکان بستري در بخش مراقبتهاي ویژه کودکان 

که معیارهاي ورود  1391سال  در بیرجند )عج(بیمارستان ولیعصر
حتماالتی آسان گیري غیراروش نمونهبه به مطالعه را دارا بودند و 

حجم نمونه بر اساس نتایج مطالعه . شدند، انجام شدانتخاب 
Dustbonab  ورد میانگینآفرمول برو بر اساس ) 9(و همکاران 

تمایل به : معیارهاي ورود به مطالعه شامل. نفر به دست آمد 158
مصرف  و عدمبه بیماري مزمن همکاري در مطالعه، عدم ابتال 

    .داروهاي روانی بود
استاندارد اضطراب  هايپرسشنامه شامل هاداده گردآوري ابزار

Cattle و  سؤالی دکتر غباري 24، پرسشنامه توکّل به خداوند
مصاحبه  به صورتبود که  Schwarzerخودکارآمدي عمومی 

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی توسط مادران باحضوري 
خودایفا تکمیل  صورته در مادران باسواد پرسشنامه ب .تکمیل شد

 سن، سطح: شاملشناختی مادران مشخصات جمعیت .گردید
  .محل سکونت در پرسشنامه ثبت گردید و تحصیالت، شغل
 بیستکه است سؤال  چهلشامل  Cattle اضطراب پرسشنامه

را سؤال بعدي اضطراب آشکار  بیستسؤال اول اضطراب نهان و 
این  .گیردمیق نمره تعلّ دوتا  صفربه هر سؤال از . سنجدمی

یید قرار أو روایی آن مورد ت یابیهنجار  Porkazemiمقیاس توسط
  )11(.گرفته است

اي گزینه چهارال ؤس 24 داراي به خداوند پرسشنامه توکّل
حداقل نمره  .شودگذاري مییک تا چهار نمرهباشد که از می
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پس از خواندن فرد . باشدمی 96و حداکثر  24کسب شده 
حاالت و رفتارهاي او  بااي که بیشتر ستی گزینهبای سؤاالت
توان را می به خداوند توکّل مقیاس. را انتخاب کند دارد مطابقت

سال بدون در نظر گرفتن  75- 15هاي سنی براي تمام گروه
این یایی روایی و پا. کردجنسیت به طور فردي و گروهی اجرا 

  )12(.ه استتأیید شدو همکاران  Behdaniپرسشنامه در مطالعه 
 باشدمی الؤده سداراي  Schwarzer خودکارآمديپرسشنامه 

تا  1=مخالفمکامال  لیکرت از اينج درجهکه بر اساس طیف پ
حداکثر ده و  رهحداقل نم. شودگذاري مینمره 5=موافقمکامال 

 این پرسشنامهپایایی  و همکاران،  Rajabiدر مطالعه. پنجاه است
 با روش و، )13(به دست آمد 82/0 وازدانشجویان دانشگاه اهدر 

 )14-13.(یید گردیدأت نیز در مطالعات مختلفتحلیل عاملی 
و آزمونهاي  15ویرایش  SPSSافزار با استفاده از نرم هاداده
و  Independent T Test ،ANOVA ،Range Tukeyآماري 

تجزیه و  05/0داري در سطح معنی Pearsonضریب همبستگی 
   .تحلیل شدند

  
  هایافته

نفر  140و  دارخانه %)6/57(نفر 91 نفر موردمطالعه، 158از 
تحصیالت داراي  )%2/15(نفر  24. ساکن شهر بودند%) 6/88(

تحصیالت %) 4/54( نفر 86، دیپلم%) 4/30( نفر 48زیردیپلم، 
   .باالتر از کارشناسی داشتند و  یکارشناس

با  طراببین اضنشان داد  Pearsonنتایج ضریب همبستگی 
و  )>001/0p(وجود دارد داريرابطه منفی و معنیبه خدا  توکّل

داري به رابطه مثبت و معنی به خدا توکّلبا  بین خودکارآمدي
داري بین خودکارآمدي با ولی رابطه معنی )>001/0p(دست آمد

  )1جدول (.اضطراب در مادران موردمطالعه مشاهده نشد
به خدا  توکّلگین نمره ، میانANOVAبر اساس نتایج آزمون 

  و خودکارآمدي در مادران بر حسب سطح تحصیالت تفاوت 
 Range Tukeyنتیجه آزمون تعقیب ). >05/0p(داري داشتمعنی

به خدا در مادران داراي تحصیالت  توکّلنشان داد میانگین نمره 
دانشگاهی نسبت به مادران داراي تحصیالت دیپلم و زیردیپلم به 

در مادران  نمره خودکارآمدي میانگینو بیشتر داري طور معنی
داراي تحصیالت دانشگاهی نسبت به مادران داراي تحصیالت 

  )2جدول (. داري کمتر بودزیردیپلم به طور معنی
دار و به خدا و اضطراب در مادران خانه توکّلمیانگین نمره 

ولی میانگین نمره ) <05/0p(داري نداشتشاغل تفاوت معنی
  دار نسبت به شاغل به طور ي در مادران خانهخودکارآمد

  )3جدول (). p=03/0(داري بیشتر بود معنی
نسبت به ساکن  شهر ساکنمادران در  توکّلمیانگین نمره 

نمره ولی میانگین ) p=02/0(بیشتر بود داري به طور معنی روستا
در مادران ساکن شهر و روستا تفاوت خودکارآمدي و اضطراب 

  )4جدول ( .اشتداري ندمعنی
خدا،  به توکّل باداري بین سن همچنین ارتباط معنی 

  .نشداضطراب و خودکارآمدي مشاهده 
  مادران کودکان بستري در بخش اطفال اضطراب در و خودکارآمدي ،توکّل ضریب همبستگی بین نمره :1جدول 

  اضطراب  توکّل  متغیر

  r=- 47/0  اضطراب
001/0p<   --  

  r=46/0  خودکارآمدي
001/0p<  

07/0 -=r  
42/0=p  

  حسب سطح تحصیالت در مادران مورد مطالعه به خدا، خودکارآمدي و اضطراب بر توکّلمقایسه میانگین نمره : 2جدول 

  سطح تحصیالت
  متغیر

  )n=24( زیر دیپلم
  میانگین±معیارانحراف

  )n=48(دیپلم 
  میانگین±معیارانحراف

  )n=86(دانشگاهی 
  میانگین±معیارانحراف

P-value مربوط به  
 ANOVAآزمون 

  001/0  6/32 ± 1/3  9/30 ± 9/2  5/30 ± 3  به خدا توکّل
 01/0  8/19 ± 4/3  5/20 ± 1/3  22 ± 2/4  خودکارآمدي

 26/0  6/83 ± 7  3/81 ± 3/9  2/82 ± 4/6  اضطراب
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  به خدا، خودکارآمدي و اضطراب بر حسب شغل مادر توکّلمقایسه میانگین نمره : 3جدول 

  رشغل ماد
  متغیر

  )n=91( دارخانه
  میانگین±معیارانحراف

  )n=67( شاغل
  میانگین±معیارانحراف

P-value مربوط به  
 Independent T Test آزمون

 06/0  3/32 ± 3/3  4/31 ± 3  به خدا توکّل
 03/0  5/19 ± 6/3  6/20 ± 2/3  خودکارآمدي

 78/0  4/82 ± 4/8  7/82 ± 4/7  اضطراب

  به خدا، خودکارآمدي و اضطراب بر حسب محل زندگی مادر توکّلنمره  مقایسه میانگین: 4جدول 

  مادر محل زندگی
  متغیر

  )n=140( شهر
  میانگین±معیارانحراف

  )n=18( روستا
  میانگین±معیارانحراف

P-value مربوط به  
 Independent T Test آزمون

  02/0  1/30 ± 8/2  9/31 ± 1/3  به خدا توکّل
 13/0  6/21 ± 2/4  3/20 ± 3/3  خودکارآمدي

 25/0  8/80 ± 4/9  1/83 ± 4/7  اضطراب

  
  بحث 
داري معنی و مثبت رابطه بر اساس نتایج مطالعه حاضر،    

 به دست آمددر مادران به خداوند  توکّلبین خودکارآمدي و 
)001/0p<( . ه به باورهاي مذهبی در گروهبه  موردمطالعهبا توج

ح خودکارآمدي باالتري رسد مادرانی که داراي سطنظر می
باید به صورت ویژه  مسئلهاین . دارند بیشتري توکّل ،هستند

تا با افزایش خودکارآمدي میزان توکل مادران ، نظر قرار گیردمد
را افزایش داد تا امیدواري بیشتري به اقدامات پزشکی در آنها 

 . ایجاد شود
و  به خدا توکّلبین  هاي مطالعه حاضر نشان دادیافته    

با  ).>001/0p(وجود دارد  داريمعنی و منفیاضطراب رابطه 
مادرانی که کودك بستري  شوداستنباط می یافتهاین توجه به 

آنها کمتر  در اضطراب ،باالیی برخوردارند به خدا توکّلاز  و دارند
  . است

نشان داد همبستگی و همکاران   Dustbonabمطالعه نتایج
امیدواري و صبر در دانشجویان  بادا به خ توکّلداري بین معنی

اي به این و همکاران در مطالعه Bolhari، همچنین )9.(وجود دارد
به  توکّلبا  باال رفتن نمرات پرسشنامه  نتیجه دست یافتند که

 خدا، نمرات آنها در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش
  .، که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد)15(داشت

 Sargolzaii 16(و همکاران( ،Miri  و همکاران)17( ،
PourseyedAghaei  )18 ( و Rasic   و همکاران)نیز به ) 19

  .نتایج مشابهی دست یافتند
بین اضطراب و مطالعه حاضر، بر اساس نتایج     

  .)<05/0p(به دست نیامدداري خودکارآمدي رابطه معنی
نمره نشان داد بین و همکاران  Kareshki مطالعه نتایج

، )20(.وجود دارد يدارخودکارآمدي با اضطراب همبستگی معنی
مدي به علت آمعتقد بود خودکارو همکاران   Roseهمچنین 

باعث ایجاد احساس خوب و  ،باورهاي قوي درباره توانایی فرد
 .، که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد)21(شوآرامش می

 شده با سایر مطالعات انجام شاید دالیل مغایرت نتایج این مطالعه
انجام بر روي مادران کودکان بستري  حاضر مطالعه باشد که این

باال بودن سطح تحصیالت و دانش بهتر  از طرفی به دلیلو  شده
زا مدي بهتري جهت مقابله با شرایط استرسآاز خودکار ،مادران

جامعه باورهاي  توان با آموزش مناسب درمی .برخوردار بودند
عوامل ایجاد  تقویت و به خصوص مادران مذهبی را در افراد

توان همچنین می .و با آن مقابله کرد شناساییاضطراب را  کننده
به وي  ،تواند احساسات خویش را مهار کندایی که فرد میهراه

با برداشت  بتواند با ایمان قوي از اضطراب خود بکاهد و تا آموخت
  . خودکارآمدي را در خود افزایش دهد ،ییهایشمثبت از توانا

باالتري  مديآدار از خودکارمادران خانه حاضر مطالعه در 
 مطالعهبا نتایج  ه مادران شاغل برخوردار بودند کهنسبت ب

Jackson  خوانی نداردهم) 22(و همکاران.  



 1393، 3، شماره 11بیرجند                               دوره  پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده علمی پژوهشی فصلنامه نوین، هاي مراقبت

  215

بین متغیرهـاي اضـطراب،   ي مطالعه حاضر نشان داد هایافته
داري وجود نـدارد  معنیرابطه  ودکارآمدي با سنبه خدا و خ توکّل

داري بـه  معنـی به خدا بـا محـل زنـدگی رابطـه      توکّلو فقط بین 
علت این امر شاید ناشی از ایـن باشـد کـه متغیرهـاي     . دست آمد

به خدا و خودکارآمـدي بـا عوامـل درونـی بیشـتر       توکّل، اضطراب
  .تا با عوامل بیرونی داردارتباط 

ین محل سکونت و سطح اضطراب افراد بدر مطالعه حاضر 
و   Miriکه با نتایج مطالعه  داري یافت نشدرابطه معنی

در  به خدا توکّلمیانگین نمره  ولی .همخوانی دارد )17(همکاران
که مشابه  داري داشتتفاوت معنی محل سکونت مادران بر حسب

  )17(.باشدمیو همکاران   Miriنتایج مطالعه 
تواند از به خدا میتوکّل  حاضر، لعهبر اساس نتایج مطا

توکّل  ،ایمان به خدا بیشتر باشد هاضطراب روزانه بکاهد و هرچ
میزان  ،بیشتر باشدتوکّل چه نیز بیشتر خواهد بود و از طرفی هر

 این یافته با نتایج .خودکارآمدي افزایش خواهد یافت
 )16(و همکاران  Sargolzaiiو  )23(و همکاران  Arabianمطالعات

نشان داد که و همکاران  Arabian مطالعه نتایج .همخوانی دارد

ی بر سالمت روان دانشجویان مثبتثیر أ، تباورهاي خودکارآمد
حالی که این باورها بر موفقیت تحصیلی دانشجویان  ، دردارد

 و همکاران   Sargolzaiiمطالعههمچنین نتایج  .باشدثر نمیؤم
 و بی با اضطراب، افسردگیتحت عنوان بررسی فعالیتهاي مذه

هاي سوء مصرف مواد نشان داد که صرف وقت بیشتر در فعالیت
 ارتقاء سطحداري با کاهش اضطراب، مذهبی همبستگی معنی

  .سالمت، سبک زندگی و کاهش افکار خودکشی دارد
  

  نتیجه گیري
 توکّلبین اضطراب و  مطالعه حاضراز آنجا که بر اساس نتایج 

ارآمدي در مادران کودکـان بسـتري در بخـش    به خداوند با خودک
PICU شود با اسـتفاده از  پیشنهاد می ،رابطه معناداري وجود دارد

آمــوزش مناســب بــه مــادران ایــن کودکــان از طریــق کالســهاي 
آموزشی، پمفلتهاي آموزشی و با استفاده از شناسایی عوامل ایجاد 

ــت     ــدامات الزم را جه ــطراب اق ــترس و اض ــده اس ــزایش  کنن اف
  .کاهش اضطراب ارائه دهند دکارآمدي وخو
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Abstract                   Original Article 

The relationship between self-efficacy, trust in God, and 

anxiety in mothers of hospitalized children in 

Valiasr Hospital of Birjand 

Z. Moazeni 1, M.R. Miri2, Gh. Sharifzadeh3, S. Behdani4 

Background and Aim: Repeated hospitalization of children can pave the way for their mothers’ stress and 
anxiety. Since religious beliefs and self-concept are predictors of anxiety, this study aims to investigate the 
relationship between anxiety and trust in god in mothers of bedridden children in PICU section of Valiasr 
hospital of Birjand in 2012.  

Materials and Methods: This correlational, descriptive-analytic study included 158 mothers of bedridden 
children in PICU section of Valiasr hospital who met inclusion criteria. They were selected through 
convenience sampling. Data were collected in face-to-face manner using three questionnaires including 
anxiety questionnaire of Cattle, self-efficacy questionnaire of Shwarzer, and the 24-item trust-in-God 
questionnaire of Ghobary. Analysis was made in SPSS (version 15) using Independent T test, ANOVA, 
Range Tukey, and Pearson correlation at 0.05. 

Results: Results shows that there was a nagative correlation between anxiety and trust in God (P<0.001). 
Also, there was a significantly negative relationship between self-efficacy and trust in God (P<0.01). 
However, there was no significant relationship between anxiety and self-efficacy. 

Conclusion: Trust in God can reduce daily anxiety. Therefore, increased religious beliefs can be p a proper 
indication for relieved anxiety in mothers with hospitalized children.  

Keywords: Anxiety; Trust in God; Self-efficacy  
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