Quarterly of Clinical Psychology Studies

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی

Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی

Vol. 8, No. 29, Winter 2018

سال هشتم ،شماره بيست و نهم ،زمستان  ،69ص  1تا 16

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتال به درد
مزمن ( )CHACTبر نشانههای درونیسازی شدهی کودکان  7تا
 21ساله مبتال به درد مزمن
سهيال قميان ،1محمدرضا

شعيری2

تاریخ وصول91/51/51 :

تاریخ پذیرش90/10/32 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتال به درد مزمن ()CHACT
بر نشانههای درونیسازی شدهی کودکان  7تا  53ساله است .در این پژوهش شبه تجربی ،ابتدا با توجه به
معیارهای درد مزمن ،تعدادی از کودکان مبتال به درد مزمن ،از بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی
کودکان تهران (از قبیل کودکان مفید ،مرکز طبی کودکان ،حضرت علیاصغر و بهرامی) در سال  ،5293به
روش نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شدند .از میان کودکان انتخاب شده 31،کودک که با توجه به نظر
والدینشان آمادگی شرکت در این پژوهش را داشتند و از مالکهای شمول برخوردار بودند ،انتخاب شدند
و در گروه آزمایش ( 51نفر) و کنترل ( 51نفر) ،قرار گرفتند .پروتکل  CHACTبر روی گروه آزمایش ،به
مدت  8جلسه اجرا شد .مقیاس سیاهه رفتاری کودک ( ،)CBCLدر مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون،
پیگیری اول ( 5/1ماه پس از اتمام درمان) و پیگیری دوم ( 1ماه پس از اتمام درمان) ،در هر دو گروه اجرا
شد و با کمک تحلیل واریانس مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که گروه
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری را در نشانههای درونیسازی شده در مراحل متعدد نمایان
ساخته و این تغییر بعد از پایان درمان ،در دو مرحله پیگیری اولیه و ثانویه ادامه داشته است .با توجه به تاثیر
پروتکل بهکار رفته در این تحقیق بر نشانههای درونیسازی شدهی کودکان ،میتوان گفت که میتوان این
پروتکل را در عرصهی بالینی مخصوصا در رابطه با بهبود نشانههای درونیسازی شدهی کودکان به کار
گرفت.

 .5دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی ،دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول)
Soheila_ghomian@yahoo.com
 .3دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد shairigm@gmail.com
این مقاله برگرفته از پایان نامه است.
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واژگان کلیدی :درد مزمن ،پذیرش ،تعهد ،کودکان ،نشانه های درونی سازی شده

مقدمه
درد مزمن حاصل تعامل پیچیدهی عوامل بیولوژیک ،عوامل روان شناختی و عوامل اجتماعی
است .درد مزمن ،ساختار چند بعدی دارد و تلفیقی از هر دو جنبهی حسی و هیجانی است.
در رابطه با جنبهی هیجانی درد ،باید بر شیوهی تاثیر حاالت خلقی مختلف بر تجربهی درد،
تمرکز کرد .به عنوان مثال ،ثابت شده که در کودکان و نوجوانان ،باال بودن اضطراب برای
انجام کارهای دردناک ،با افزایش واکنش دردآور همراه است )آلن ،تاسوا و سیدمن،5
.)3153
با وجودی که مکانیسمهای تاثیر هیجانات بر درد مشخص نیست ،اما درد و هیجانات
گذرگاههای عصبی زیستی مشترک و مشابهی دارند .در مطالعهی استریگو ،سیمونز ،متوز،
کریگ و پاالس ،)3118( 3همبستههای عصبی پیش بینی درد در افراد با و بدون اختالل
افسرگی اساس ی ، 2مورد مطالعه قرار گرفت  .نتایج این مطالعه نشان داد که تنها در
آزمودنیهای مبتال به اختالل افسردگی اساسی ،پیشبینی دردآور بودن کارها ،منجر به
افزایش فعالیت مناطق مغزی مرتبط با واکنشهای هیجانی میشود .عالوه بر این ،در این
آزمودنیها ،فعالیت بیشتر آمیگدال راست در هنگام پیشبینی دردآور بودن تکالیف ،با سطح
باالتر درماندگی ادراک شده همراه بود .این محققین پیشنهاد کردند که وجود اختالل
افسردگی اساسی ممکن است منجر به ناتوانی تنظیم تجارب دردآور ،به دلیل فعالیت مراکز
هیجانی مغزی شود (آلن و همکاران.)3153 ،
عالوه بر این ،بر اساس مدل ترس -اجتناب (لتم ،اسالد ،تراپ و بتلی  ،)5982 ،تجربهی
4

درد ممکن است در برخی افراد ،منجر به تجربهی اضطراب و ترس مرتبط با درد شود و به
دنبال این ترس و اضطراب ،از فعالیتهای دردآور اجتناب شود .به مرور زمان "واکنش

ترس -اجتناب" ،پایدار و شدید میشود و الگوی آموخته شدهی عدم فعالیت ،تحلیل اندامها،
افسردگی و ناتوانی را به دنبال خواهد داشت (هوگینز  ،بون-میلرو اوسر.)3153 ،1
1. Allen, Tsao & Seidman
2. Strigo, Simmons, Matthews, Craig & Paulus
3. MDD
4. Lethem, Slade, Troup, Bentley
5. Huggins, Bonn-Miller & Oser
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بدین ترتیب از یک سو بر اساس مشترک بودن گذرگاههای عصبی زیستی مشترک
بین هیجانات و درد و از سوی دیگر با توجه به مدل روانشناختی ترس -اجتناب ،میتوان
نقش نشانههای درونیسازی شده (مثل اضطراب ،افسردگی و نشانههای جسمانی) را در
تجربهی درد مزمن مورد تاکید قرار داد.
با توجه به اهمیت نقش هیجانات در تنظیم تجارب دردآور ،مشکالت مربوط به تنظیم
هیجانات ممکن است تاثیر سوئی بر درد داشته باشند .تنظیم هیجانات ،به تالش برای تغییر
تجارب ذهنی ،شناختی ،رفتاری یا واکنشهای هیجانی فیزیولوژیکی اشاره دارد .با وجودی
که برخی رویکردها ماهیت انطباقی دارند ،اما شواهد رو به رشدی نشان میدهد که
تالشهای مفرط و انعطافناپذیر برای کنترل ،سرکوبی یا پنهان کردن تجارب هیجانی،
افزایش سطح ،شدت و مدت این هیجانات را به دنبال خواهد داشت .به عنوان مثال سالیوان،
رز ،بیشاپ و جانسون ،)5997( 5در بررسی جداگانهای به این نتیجه رسیدند که وقتی قبل از
تکلیف دردآور از برخی آزمودنیها خواسته شود تا افکار دردآورشان را سرکوب کنند ،در
مقایسه با آزمودنیهایی که چنین دستوری به آنها داده نشده بود ،در هنگام تکلیف دردآور،
شدت درد بیشتر و افکار بیشتری راجع به درد گزارش کردند (آلن و همکاران.)3153 ،
2
عالوه بر این ،نتایج مطالعات وگنر ،اشنایدر ،کارتر و وایت، )5987( 3کوفی و هالووی
( ،)5992همسان با نتایج مطالعهی قبل به دست آمد (مککرکن ،کارسون ،اکلستون و کفی،4
 .)3114بنابراین به نظر میرسد مطالعات مختلف از این عقیده دفاع میکنند که تالشهای
انعطافناپذیر برای کنترل افکار و هیجانات ناخواسته ،عمدتا بیتاثیر است و میتواند بیشتر
7

شدن این تجارب (کالرک ،بال و پاپ5995 ،1؛ گلد و وگنر ،)5991 ،0رنج و درد (گراس
و لوینسون5997 ،8؛ هیز  ،بیست ،کورن ،زتل ،رزن فارب ،کوپر و گراندت،)5999 ، 9

پریشانی و محدودیت در عملکرد روزمره (مارکس و سلون ،)3113 ،51کاهش فعالیتهای
1. Sullivan, Rouse, Bishop & Johnston
2. Wegner, Schneider, Carter & White
3. Cioffi & Holloway
4. McCracken, Carson, Eccleston & Keefe
5. Clark, Ball & Pape
6. Gold & Wegner
7. Gross
8. Levenson
9. Hayes, Bissett, Korn, Zettle, Rosenfarb, Cooper & Grundt
10. Marx & Sloan
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ارزشمند زندگی و کاهش کیفیت زندگی (هیز )3114 ،را به دنبال داشته باشد (راچ ،فورسیت
و ماهر.)3117 ،5
تنظیم هیجان  ،ممکن است عامل مهمی در رابطه با مشکالت درد مزمن به شمار آید .به
درستی ثابت شده است که فاکتورهای هیجانی از قبیل ترس ،اضطراب و خلق افسرده با
تجربهی درد مزمن همراه است (شو ،لینتون و پرنسکی .)3110 ،3در واقع ،به نظر میرسد
زمانی که درد مزمن پیشرفت یابد ،نقش این فاکتورهای هیجانی برجسته میشود .به عنوان
مثال ،ثابت شده است که بیش از نیمی از افرادی که از درد مزمن رنج میبرند ،به افسردگی
هم مبتال هستند (رومانو و ترنر5981 2؛ ترک ،اوکیفوجی ،چارف .)5991 ،4همچنین نتایج
مطالعهی میکلسن ،سورندر ،سالیمن ،کوتیانن ،فیها5998 ،5997( 1و  )5999نشان داد که بین
استرس روانشناختی ،نشانههای افسردگی ،مشکالت خواب و میزان پایداری دردهای
ماهیچهای اسکلتی کودکان ،همبستگی وجود دارد (براتبرگ.)3114 ،0
راهکارهای مختلفی برای تنظیم درد و هیجانات منفی مرتبط با آن وجود دارد .به غیر از
راهکار سرکوبی ،دومین راهکار تنظیم هیجانات ،پذیرش است که به قبول افکار ،هیجانات
و تجارب دیگر در لحظهی حاضر ،بدون هیچ گونه قضاوتی ،اشاره دارد (برامز ،بلچر ،بودن
و گراس3153 ،7؛ هیز3114 ،؛ تامپسون ،آرکوف و گالس .)3155 ،8در طی سالهای اخیر،
پذیرش درد ،مفهومی کلیدی در تحقیقات روانشناختی مرتبط با درد به شمار میآید .شواهد
رو به رشدی نشان میدهد که پذیرش نقش مهمی در مقابله با درد ایفا می کند (کرانز،
بولینگر و نیلگس .)3151،9نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که پذیرش درد با کاهش
اضطراب ،افسردگی ،شدت درد و همچنین کاهش اجتناب و ناتوانی همراه است (کرانز و
همکاران3151 ،؛ مککرکن3111 ،؛ مککرکن و همکاران3114 ،؛ ولز و مکنیل،51

1. Roche, Forsyth & Maher
2. Shaw, Linton & Pransky
3. Romano & Turner
4. Turk, Okifuji & Scharff
5. Mikkelsson, Sourander, Salminen, Kautiainen & Piha
6. Brattberg
7. Braams, Blechert, Boden & Gross
8. Thompson, Arnkoff & Glass
9. Kranz, Bollinger & Nilges
10. Vowles & McNeil
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 3117؛ ویکسل ،ملین و اولسون3117 ،5؛ ویکسل ،اولسون و هیز3155 ،؛ مککرکن و
یانگ3110 ،3؛ هوگینز ،بون-میلر و اوسر .)3153 ،2هم چنین ،پذیرش درد ،در اکتساب فواید
درمان (مککرکن ،ولز و اکلستون ،)3111 ،4کاهش اثرات مختلف درد بر عملکرد هیجانی
بیمار (کراتز ،دیویس و زاترا )3117 ،1و پیشبینی عملکرد آتی (مککرکن و اکلستون، 0
 ،)3111یک فرآیند کلیدی به شمار میآید (ولز ،وترال و سورل.)3119 ،7
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ) ACT 8برای بهبود دامنهی وسیعی از مشکالت
روانشناختی طراحی شده است .این رویکرد ،یکی از رویکردهای مبتنی بر پذیرش است .بر
اساس این رویکرد درمانی ،بیماران یاد میگیرند که افکار و احساسات به عنوان تجارب
زودگذری هستند که الزاما واقعیت را منعکس نمیکنند .بر این اساس ،آنها قادرند گزینههای
مفیدی را انتخاب کنند؛ گزینههایی که به وضوح تحت تاثیر افکار یا احساسات نیستند و
گزینههایی که تحت تاثیر نتایج هستند .از طریق این رویکرد درمانی ،درد و پریشانی به
عنوان گزینههای انتخابی در نظر گرفته میشوند و این در صورتی است که این متغیرها (درد
و پریشانی) ،در گذشته ،مورد اجتناب قرار میگرفتند .این گزینههای انتخابی موجب میشوند
که بیماران کارهای معطوف به ارزشمندیشان را با وجود درد و پریشانی ،انجام دهند )مک
کرکن و همکاران .)3114 ،مطالعات مختلفی تاثیر درمان ACTرا برهیجانهای منفی بیماران
مبتال به درد مزمن مورد بررسی قرار دادهاند .به عنوان مثال مطالعهی وترل ،افری ،راتلج،
سورل ،استودارد ،پتکاس 9و همکاران ( )3155نشان داد که بیماران تحت درمان  ،ACTدر
میزان تداخل درد ،افسردگی و اضطراب مرتبط با درد ،بهبود یافتند .عالوه بر این ،این بیماران
نسبت به بیماران تحت درمان  ،CBTرضایت باالتری از درمان نشان دادند .همچنین ،نتایج
برخی از مطالعات کنترل شده نشان میدهد که درمان  ،ACTدرمان موثری برای مشکالت

1. Wicksell, Melin & Olsson
2. Yang
3. Huggins, Bonn-Miller & Oser
4. Eccleston
5. Kratz, Davis & Zautra
6. Eccleston
7. Vowles , Wetherell & Sorrell
)8. Acceptance and commitment therapy (ACT
9. Wetherell, Afari, Rutledge, Sorrell, Stoddard & Petkus
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اضطراب (کاراسکوسو و فرانسیسکو5999 ،5؛ هیز5987 ،؛ زتل ،)3112 ،3افسردگی والدین
دارای فرزند ناتوان (بیگالن ،)5991 ،2درد مزمن (دال ،ویلسون ،لوسیانو 4و هیز3111 ،؛
گیسر5993 ،1؛ کرن )5997 ،0و افسردگی (زتل5984 ،؛ زتل و رینز ،)5989 ،7به شمار میآید
(راچ و همکاران .)3117 ،با توجه به محدودیت مطالعات صورت گرفته در زمینه نشانههای
درونیسازی شده ی کودکان مبتال به درد مزمن ،مخصوصا از منظر درمان  ،ACTمساله
اصلی تحقیق حاضر این است که آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتال به درد
مزمن ( 8)CHACTقادر است نشانههای درونیسازی شدهی کودکان مبتال به درد مزمن را
بهبود بخشد؟

روش
پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر درمان CHACTبر عملکرد کودکان مبتال به درد مزمن
طراحی شده و بدین ترتیب مبتنی بر الگویی شبهتجربی است .جامعه آماری پژوهش کنونی
در برگیرنده کلیه کودکان مبتال به درد مزمن مراجعه کننده به بیمارستانهای تخصصی
کودکان تهران است .نمونهی این پژوهش در برگیرندهی  31نفر از کودکان  53-7ساله مبتال
به دردهای مزمنی بوده است که در سال  5293برای درمان ،به کلینیکها و بخشهای
مختلف بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی کودکان شهر تهران مراجعه کردهاند.
شیوهی نمونهگیری بر اساس نمونهگیری در دسترس بوده است .از بین مراجعهکنندگان به
کلینیک و بخشهای مختلف بیمارستانهای تخصصی و فوقتخصصی کودکان شهر تهران
از قبیل بیمارستان کودکان مفید ،مرکز طبی کودکان ،بیمارستان کودکان حضرت علیاصغر
و بیمارستان بهرامی (در این مراکز ،بخشها و کلینیکهای اعصاب ،جراحی اعصاب،
جراحی ،خون ،روماتولوژی ،ارتوپدی و فیزیوتراپی مورد استفاده قرار گرفت) 31 ،کودک
که والدینشان موافق شرکت آنها در این مطالعه بودند و از مالکهای شمول برخوردار بودند،
1. Carrascoso & Francisco
2. Zettle
3. Biglan
4. Dahl, Wilson & Luciano
5. Geiser
6. Korn
7. Raines
8. ACT for CHildren
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انتخاب شدند .مالکهای شمول این مطالعه عبارت است از )5( :قرار گرفتن در بازهی سنی
 7تا  53سال ( )3اشتغال به تحصیل و داشتن وضعیت معمولی (بررسی وضعیت تحصیلی (رد
یا موفقیت در آن) توسط روانشناس و با توجه به شرایط تحصیلی کودکان صورت گرفت)
( )2کسب نمرهی  52تا ( 39ناتوانی متوسط) در پرسش نامهی ناتوانی عملکرد ()4( )FDI5
سابقهی ابتال به درد مزمن به مدت  0ماه یا بیشتر بر اساس تشخیص پزشک مربوطه و سپری
شدن حداقل سابقهی  2ماه از اقدامات درمانی ( )1توانایی شرکت در جلسات بر اساس تایید
پزشک مربوطه .پس از انتخاب آزمودنیها بر اساس مالکهای شمول ،به طور تصادفی ،در
گروه آزمایش ( 51نفر) و در گروه کنترل ( 51نفر) قرار گرفتند .گروه کنترل ،هیچ مداخلهی
روان شناختی دریافت نکردند و مشابه با گروه آزمایش ،صرفا درمان دارویی دریافت
میکردند .پروتکل  CHACTبر روی آزمودنیهای گروه آزمایش اجرا شد .پروتکل
 CHACTبر اساس کتب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،گرته اولیه درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد کودکان ،الگوی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگساالن مبتال به درد مزمن ،الگوی
درمان اضطراب کودکان ،الگوی درمان وسواس کودکان و با مشورت اعضای انجمن علوم
رفتاری و بافتاری (( )ACBSاز قبیل دکتر هیز ،دکتر ویکسل و دکتر مورل و ویلسون)،
طراحی گردید (قمیان و شعیری .)5292 ،درجدول  ،2اهداف و محتوای جلسات درمان به
طور مختصر نشان داده شده است.
جدول  .5اهداف و محتوای جلسات درمان
جلسه
جلسه 5

هدف

محتوا

فهم نحوهء واکنش به

دسته بندی واکنش نسبت به درد ،اتمام حجت ( به عبارت دیگر استفاده از

درد

قرارداد درمانی در قالب تمثیل)

مقدمهای بر ناامیدی
جلسه 3

جلسه 2

جلسه 4

خالقانه و
ارزشگذاری

فهم

عینیتر
ارزشگذاری

کردن

فهم اینکه "مشکل
به
مربوط
کنترلکردن است"

بررسی راههای مثبت و منفی در واکنش به درد ،طبقهبندی ارزشمندیها و
واکنشهای منفی به درد به طور جداگانه
بررسی کارهایی که فرد را به ارزشمندی ها دور /یا نزدیک میکند
بررسی اینکه "مشکل مربوط به کنترلکردن درد است"  :استفاده از تمرین

)1. Function Disability Inventory( FDI
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بررسی اینکه :فکر کردن چیست ،اینکه گاهی الزم است روی چیزی فکر کرد
جلسه 1

گسستگی شناختی و

و گاهی نباید فکر کرد ،بررسی اینکه گاهی ذهن ما را از احساسات رنجآور

پذیرش

نجات می دهد اما نمیگذارد ما کارهای ارزشمند انجام دهیم  ،فهم اینکه باید
بعضی تجربههای منفی را به نفع کارهای ارزشمند بپذیریم .
بررسی مواجهه با موقعیت دردآور ،طبقهبندی موقعیتهای دردآور از شدت

جلسه 0

مواجهه (بعد نظری)

جلسه 7

مواجهه (بعد عملی)

جلسه 8

جمعبندی و ختم
جلسات

زیاد تا شدت کم ،استفاده از نردبان موقعیتهای دردآور با توجه به طبقهبندی
موقعیتهای دردآور
به اجرا گذاشتن موقعیتهای موجود درنردبان موقعیتهای دردآور با توجه به
قاعدهی شدت درد و قاعدهی تکرار
یادآوری اینکه گاهی ممکن است برخالف تعهدات (انجام کارهای مرتبط با
ارزشمندی ها) عمل کنیم ،یادآوری اینکه به چه طریقی میتوان تعهدات را
از سر گرفت و یادآوری ارزشمندی هایی که در جلسات قبل به آنها پرداخته
شده است

ابزارهای پژوهش :ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش به شرح زیر بوده است:
 -سیاهه رفتاری کودک ( :2)CBCLاین فرم ،شایستگیها (توانمندیها) ،کنش یا

کارکرد انطباقی و مشکالت عاطفی– رفتاری کودکان  58-0ساله را مورد سنجش قرار
میدهد .این سیاهه که محتوی  52سوال و 552عبارت است ،توسط والدین و یا فردی که
سرپرستی کودک را بر عهده دارد ،تکمیل میگردد .مقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از:
مقیاسهای شایستگی و کارکرد انطباقی ،مقیاسهای مبتنی بر تجربه و مقیاسهای مبتنی بر
 .DSMنمرات خام مقیاسهای مشکالت این سیاهه از طریق جمع نمرات  5 ،1و 3سواالت
بدست میآید .واضحترین نشانهی عملکرد فرد در این آزمون بوسیله نمرات  Tبه دست
میآید که شکل تبدیلی نمرات خام میباشد .در پژوهش مینایی ( ،)5284دامنهی ضرایب
آلفای مقیاسهای شایستگی 1/01 ،تا  1/81به دست آمد .ضرایب آلفای مقیاسهای سندرمی
مبتنی بر تجربه و مبتنی بر  ،DSMاکثرا در سطح مطلوب و رضایتبخش قرار داشت .جهت
برآورد ثبات زمانی نمرات مقیاسها ،این آزمون در فاصلهی  1تا  8هفته ،مجددا توسط
والدین تکمیل شده است که کلیهی این ضرایب همبستگی در سطح  P<1/11معنادار بودند.
ضرایب همبستگی این پرسشنامه و پرسشنامهی  CSI-4در سطح  P<1/11از لحاظ آماری
معنادار به دست آمد .همبستگی درونی مقیاسها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و بر
)1. Child Behavior Checklist (CBCL
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اساس کل نمونه هنجاریابی مورد بررسی قرار گرفت .ضرایب حاصله ،تماما در سطح
 P<1/15معنادار بودند (مینایی .)5281 ،در این پژوهش از مقیاسهای مبتنی بر تجربه که
جزو مقیاسهای خلقی این سیاهه هستند ،استفاده شده است.
پرسش نامهی  ،CBCLقبل و بعد از درمان و در دورهی پیگیری اول ( 5/1ماه بعد از
درمان) و پیگیری دوم ( 1ماه بعد از درمان) ،مورد استفاده قرارگرفت.
شیوه تحلیل دادهها :در این تحقیق عالوه بر استفاده از آمار توصیفی ،به دلیل وجود
فرض همگنی واریانس گروهها با کمک آزمون لوین و همچنین نرمال بودن نمونهی تحقیق
با کمک آزمون کالموگراف -اسمیروف و همچنین به منظور کنترل نمرات پیشآزمون
متغیرهای اضطراب /افسردگی ،انزوا/افسردگی ،نشانههای درونیسازی شده و نمره کل
نشانههای درونیسازی شده ،از روش تحلیل واریانس مانکوا استفاده شده است .در این
مطالعه ،برای تحلیل دادهها از نرم افزار  spss-19استفاده شد.

یافتهها
نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی این مطالعه حاکی از این است که
میانگین (انحراف معیار) سنی افراد گروه آزمایش )5/7( 51/01 ،سال و گروه کنترل51/31 ،
( )5/85سال بوده است .گروه آزمایش از  4دختر و  0پسر و گروه کنترل از  1دختر و  1پسر
تشکیل شده بود .در هر دو گروه ،بسیاری از کودکان به درد مزمن ناشی از روماتیسم مبتال
بودند و مابقی آنها به درد قفسهسینه ،پا درد ،کلیه درد و غیره مبتال بودند .بسیاری از افراد هر
دو گروه ،دارو مصرف میکردند .تحصیالت بسیاری از والدین هر دو گروه در مقطع
راهنمایی بود.
شاخصهای توصیفی مربوط به نشانههای درونیسازی شده در جدول  3ارائه شده است.
همان طور که مشاهده میشود ،در گروه آزمایش ،متغیر رفتار درونیسازی شده و خرده
مقیاسهای آن از زمان پیشآزمون تا زمان پسآزمون ،تغییر کرده است و در دورههای
پیگیری اول و دوم ،تقریبا ثابت مانده است .در گروه کنترل ،متغیر رفتار درونیسازی شده و
خرده مقیاسهای آن در همهی چهار مقطع زمانی ،تقریبا ثابت مانده است.
نتایج تحلیل مانکوا نشانههای درونیسازی شدهی کودکان دو گروه آزمایش و کنترل،
در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه که در این جدول مشخص است ،پس از کنترل
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نمرات پیشتست متغیرهای نشانههای اضطراب/افسردگی ،انزوا/افسردگی ،نشانههای
درونیسازی شده و نمرهی کل نشانههای درونیسازی شده ،گروههای آزمایش و کنترل ،از
لحاظ این متغیرها ،در فاصلهی زمانی پیشتست تا پستست تفاوت معناداری در سطح
 p<1/11نشان دادهاند .نکتهی قابل توجه این است که بین پیشتست با دورههای پیگیری از
لحاظ متغیرهای اشاره شده ،تفاوت معناداری میان گروهها دیده میشود  ،اما این متغیرها از
زمان پستست تا زمانهای پیگیری ،تفاوت معناداری را در دو گروه نشان ندادهاند .بدین
ترتیب ،به طور کلی میتوان گفت که برنامه  CHACTقادر است نشانههای درونیسازی
شدهی کودکان  7تا  53ساله را بهبود بخشد.
جدول  .3میانگین و انحرافمعیار متغیرهای مورد مطالعه در گروههای آزمایش و کنترل بر اساس
پاسخ کودکان و والدین
پیشتست

پستست

پیگیری 5

پیگیری 3

اضطراب/

گروه آزمایش

)2/03( 8/21

)3/13( 2/51

)3/13( 2/18

)3( 2

افسردگی

گروه کنترل

)4/85( 55/11

)2/10( 51/01

)2/15( 51/01

)2/13( 51/11

گروه آزمایش

)3/35( 4

)5/11( 5/21

)5( 5/51

)5/13( 5/21

گروه کنترل

)3/97( 0/81

)3/25( 0/41

)3/41( 0/21

)3/45( 0/01

گروه آزمایش

)5/45( 5/71

)1/99( 1/91

)5/11( 5

)5( 5/51

گروه کنترل

)5/04( 2/01

)5/29( 2/31

)5/27( 2/51

)5/21( 2/54

کل (مشکالت

گروه آزمایش

)1/05( 54

)3/18( 1/21

)3/14( 1/41

)3/03( 1/23

درونیسازی)

گروه کنترل

)7/91( 35/91

)1/11( 31/31

)1/75( 31

)1/12( 31/58

انزوا /افسردگی
جسمانی سازی

جدول  .2نتایج تحلیل مانکوا نشانههای درونیسازی شده کودکان دو گروه آزمایش و کنترل
اضطراب/
افسردگی

پیشتست و
پستست

پیگیری اول

افسردگی

درونیسازی شده)

df

5

5

5

5

f
سطح

25/25

31/71

7/25

25/14

1/115

1/115

1/150

1/115

df

5

5

5

5

f
سطح

25/25

50/47

2/90

37/91

1/115

1/115

1/101

1/115

معناداری
پیشتست و

انزوا/

جسمانیسازی

کل (نشانههای

معناداری
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پیشتست و
پیگیری دوم

df

5

5

5

5

f
سطح

24/58

31/14

4/41

21/75

1/115

1/115

1/115

1/113

df

5

5

5

5

f
سطح

1/117

1/143

1/11

1/20

1/98

1/84

1/47

1/11

df

5

5

5

5

f
سطح

1/11

5/04

1/51

1/51

1/85

1/33

1/71

1/09

df

5

5

5

5

f
سطح
معناداری

1/11

5/10

1/53

1/03

1/85

1/25

1/72

1/44

معناداری
پستست و
پیگیری اول

معناداری
پس تست و
پیگیری دوم

معناداری
پیگیری اول و
پیگیری دوم
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش کنونی ،تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتال به درد
مزمن ( )CHACTبر نشانههای درونیسازی شدهی کودکان  7تا  53ساله بوده است .در
مجموع ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه کودکانی که درمان  CHACTرا دریافت
کردند  ،نسبت به کودکانی که این درمان را دریافت نکردند ،تغییر معناداری را از لحاظ
نشانههای درونیسازی شده نشان دادند.
درمان  ACTدر جمعیت کودکان مبتال به درد مزمن و همینطور کودکانی که درد به
عنوان نشانهی اولیه آنهاست ،به گونهی موفقیتآمیزی انطباق یافته و به کار برده شده است.
انطباق این برنامه در جمعیت کودکان ،مبتنی بر سطح عملکرد شناختی ،اجتماعی و
روانشناختی کودکان و همینطور توانمندی انتزاعی آنهاست (پیلچ ،ولز و ویکسل)3157 ،5
که در پروتکل  ،CHACTمورد توجه قرار گرفته است.

1. Pielech, Vowles & Wicksell

12

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال هشتم ،شماره سی ،بهار 69

با توجه به اینکه در این پژوهش نشانههای درونیسازی شدهی گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل تغییر معناداری را نشان داده ،بدین ترتیب میتوان گفت که به طور کلی نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ویکسل ( ،)3119ویکسل ،ملین ،لکندر )3119( 5که به منظور
تاثیر درمان  ACTبر کودکان مبتال به درد مزمن انجام شده بود ،همسو میباشد .هم چنین،
یافتههای حاصل از این پژوهش ،با نتایج پژوهشهای جانسون ،فاستر ،شنان ،استارکی 3و
جانسون ( ،)3151الند و نوردهاس )3119( 2و مککرکن ،گاتلت-گیلبرت 4و اکلستون
( )3151که نقش پذیرش را در تجربهی انواع دردهای مزمن و ناتوانیهای جسمانی همراه با
آن مورد بررسی قرار داده اند ،همسو است .در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر پذیرش
آنچه که نمی توان به طور مستقیم تغییر داد (مانند :درد ،خستگی ،افکار منفی ،ناتوانی) به
عنوان ابزاری جهت تشخیص و تغییر چیزهایی که میتوان تغییر داد (مانند رفتارهایی برای
داشتن یک زندگی ارزشمند) ،تاکید میشود .در طول درمان ،به بیمارآموزش داده میشود
که ذهنآگاهتر باشد ،تا به تدریج ،دیدن و شناختن تجربیات ناخوشایند را به شیوهای بدون
داوری ،بدون طول و تفصیل ،و بدون کنترل فراگیرد .با این مهارت ،بیماران پس از این ،به
نحو بهتری می توانند اهداف خود را شناسایی و دنبال کنند و مانند شخصی که رویدادهای
روانی (مانند درد و ترس از درد پیشبینی شده) او را کنترل میکند ،نباشند و پیوسته به
بیماران کمک میشود تا در راستای ارزشهایشان در حضور تجربیات مداخلهکننده یا
مشکلساز مانند درد یا ترس ،به شکلی کارآمد و موثر عمل کنند (ویکسل ،الویست ،برینگ،
ملین و اولسون3118 ،1؛ فیضی ،مرادی ،خواجه دلوئی ،خادم5290 ،؛ نعیمی و مظاهری،
.)5290
درد مزمن ،منجر به تغییرات عمیق و بادوام عملکرد فرد در سه حیطهی زیستی (تغییر در
نظام پردازش درد) ،روانی (تغییرات عاطفی ،شناختی و رفتاری) و اجتماعی میشود
(برکوئین ،گریسارت .)3155 ،0از سوی دیگر ،با توجه به نقش افکار ،باورها و هیجانات در
ایجاد و تداوم درد مزمن و رنج و پریشانی بیماران (ولز ،مککرکن و اکلستون )3117 ،و با
1. Lekander
2. Johnston, Foster, Shennan & Starkey
3. Lunde & Nordhus
4. Gauntlett-Gilbert
5. Wicksell, Ahlqvist, Bring, Melin & Olsson
6. Berquin & Grisart
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توجه به اینکه در درمان  ،ACTهدف از مولفهی گسستگی شناختی کاهش معنای واقعی
تجارب درونیست ،بدین صورت که افکار فقط به عنوان افکار ،احساس فقط به عنوان
احساس و واکنش بدنی فقط به عنوان واکنش بدنی در نظر گرفته شود ،میتوان گفت از
میان مولفههای به کار برده شده در جلسات درمانی ،نقش مولفهی گسستگی شناختی در
تسکین نشانههای برونیسازی شده (مثل اضطراب و افسردگی) کودکان ،بارزتر باشد .بدین
ترتیب به نظر میرسد درمان  CHACTبا استفاده از تکنیکهای گردش در فضا ،گردش
در ذهن ،استعارهی کیک شکالتی و استعارهی غروب آفتاب که همگی تکنیکهای مربوط
به مولفهی گسستگی شناختی هستند ،توانسته در بهبود نشانههای درونیسازی شدهی
کودکان ثمربخش واقع شود .به نظر میرسد از بین سایر مولفههای درمانی ،نقش مولفهی
ارزشگذاری هم برجسته باشد .با توجه به اینکه وضوحبخشی به ارزشها در جهت تقویت
عملکردهای معطوف به ارزشمندیها ،عمل می کند ،یعنی عملکردهایی که فرد قبال به دلیل
دردآور بودن ،از انجام آنها اجتناب میکرده (توهیگ )3153 ،5و همچنین با توجه به اینکه،
اجتناب از موقعیتهای رنجآور نقش مهمی در افزایش رنج و پریشانی بیماران دارد (راچ و
همکاران ،)3117 ،به نظر میرسد در این پژوهش ،حرکت در جهت ارزشمندیها گام مهم
دیگری در تسکین نشانههای درونیسازی شدهی کودکان بود.
عالوه بر این ،اثربخشی درمان  ACTرا میتوان به واسطهی فرآیندهای دیگر حاکم بر
این درمان هم تبیین کرد .یکی از مهمترین تکنیکهای این درمان ،ذهنآگاهی است که به
ویژه در پروتکل درمانی این پژوهش تاکید بسیاری بر آن شد و در اغلب جلسات درمان،
تمرین ذهنآگاهی انجام شد .پژوهشهای متعددی تاثیر ذهنآگاهی بر بهبود بیماران مبتال
3
به درد مزمن را مورد تاکید قرار دادهاند .برای مثال ،مککرکن ،مککیچان و اکلستون
( )3117با بررسی نقش ذهن آگاهی بر رنج و ناتوانی مرتبط با درد مزمن ،به این نتیجه رسیدند
که پس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی ،شدت درد و پذیرش درد ،ذهنآگاهی میتواند
واریانس نمرات افسردگی ،اضطراب مرتبط با درد و ناتوانیهای جسمانی و روانی را تبیین
کند .اسکتز ،ریز ،پریس ،اسکاتز و لو )3151( 2نیز تاکید کردند ذهنآگاهی به طور منفی و
معنیداری شدت درد ،عاطفهی منفی ،فاجعهپنداری درد ،ترس مرتبط با درد ،گوش به زنگ
1. Twohig
2. MacKichan & Eccleston
3. Schutze, Rees, Preece, Schutze & Low
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بودن برای درد و ناتوانی در کارکرد را پیشبینی و  45-57درصد واریانس آنها را تبیین
میکند.
تحقیق حاضر ،در عین اینکه تالشی در جهت تعیین تاثیر درمان  CHACTبر نشانههای
درونیسازی شدهی کودکان مبتال به درد مزمن بوده ،اما با توجه به محدود بودن حجم نمونه،
نیازمند وارسیهای متعدد در شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متنوع در ایران است.
تردیدی نیست که اگر امکان مقایسهی این برنامه درمانی با دیگر برنامههای روانشناختی
مربوط به درد مزمن کودکان و نیز با برنامه "دارونما" ،انجام میشد ،نقش و تاثیر آن ،جدیتر
مورد ارزیابی قرار میگرفت.
مالحظات اخالقی

نویسندگان ،به طور کامل مسائل اخالقی از قبیل رضایت آگاهانه ،چاپ یا ثبت مجدد
مقاله ،سرقت ادبی ،سوءرفتار و غیره را رعایت کردهاند.
تقدیر و تشکر

نویسندگان این پژوهش از پرسنل بیمارستانهای تخصصی کودکان تهران ،مخصوصا
بخش ریاست که اجازه انجام این پژوهش را دادند ،تشکر صمیمانه و عمیقی دارند .همچنین،
آنها از کودکان و مخصوصا والدینشان که همکاریهای الزم را در جهت انجام فرآیند درمان
داشتند ،تشکر و قدرانی میکنند.
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