فرزندپروری در کودکان مبتال به بیماری مزمن
چکیده
،باتوجه به شیوع نسبی بیماریهای مزمن در کودکان و اثرات متقابل این پدیده و فرزندپروری و سالمت روانی در والدین
،هدف پژوهش حاضر این است که موضوعات اصلی که در زمینه تحقیق روی والدین کودکان مبتال به بیماری مزمن مطرح است
 در چهارچوب مفهومسازی سیستمی.برشمرد و به مرور و جمعبندی یافتههای پژوهشهای انجام شده در این حیطه بپردازد
 مراحل سازگاری و رشد کودک به عنوان مفاهیم نظری، چرخۀ خانواده، خط سیر بیماری،خانواده کودکان مبتال به بیماری مزمن
 سپس مسائل مهم تحقیق در رابطه با والدین کودکان مبتال به بیماری مزمن از جمله رویکرد.تعیینکننده مورد بحث قرارگرفتند
 و، تأثیر والدین در تبعیت از رژیم درمانی، نقش پدر، زیرسیستم زناشویی، سیستمهای بومشناختی خارج از خانواده،غیرمقولهای
 در پایان به.انعطافپذیری (تابآوری) و جنبههای مثبت فرزندپروری کودکان مبتال به بیماری مزمن مورد بررسی قرار گرفتند
. به همراه تلویحاتی برای تحقیقات آینده در این حوزه اشاره شده است،موضوعات پژوهشی که کمتر مورد تحقیق قرارگرفتند
 سازگاری، خانواده، والدین، فرزندپروری، کودک، بیماری مزمن:کلیدواژهها

Parenting the Chronically Ill Child
Abstract
Given the relative prevalence of childhood chronic illness and its reciprocal effects on parenting and
parents’ mental health, this study aims to cover major topics related to research on parents of children
with a chronic illness and review and summarize the body of research done in this area. In order to
provide a systemic conceptualization of families with a chronically ill child, illness trajectory, family life
cycle, adaptation stages, and child development have been discussed. Then central issues in the study of
parenting ill child have been explored, including non-categorical approach, effect of external ecological
systems on the family, role of spousal subsystem, role of father, parenting influence on adherence to
medical regime, and resilience and positive aspects of parenting ill children. Finally, some underresearched topics have been noted, with implications for future research in the area of parenting
chronically ill children.
Keywords: chronic illness, child, parenting, parents, family, adaptation

مزمن در خانواده مطرح میشود ،فراهم کند .و پس از آن در

مقدمه
تقریبا  01میلیون کودک مبتال به بیماری مزمن در ایاالت

مورد این بحث شده است که زمینههای مهم تحقیق در مورد

متحده وجود دارد .تخمین زده می شود که بیماریهای مزمن

والدین کودکان مبتال به بیماری مزمن چیست ،یافتههای

کودکی بیش از  %01کودکان را در ایاالت متحده تحت تأثیر

موجود در هر کدام از این زمینهها چه چیزهای را مشخص

قرار میدهد و بسیاری از این کودکان به مشکالت روان-

میکنند و کدام موضوعات تحقیقی کمتر مورد پژوهش قرار

شناختی دچار میشوند ،ازجمله در روابط با خانواده و

گرفتهاند و نیاز است هدف پژوهشهای آینده باشند.

همساالن (مالمد .)2112 ،0ظاهرا آمار دقیقی دربارۀ میزان
شیوع بیماریهای مزمن در ایران به دست نیامده است ،اما
شیوع بیماری آسم به عنوان شایعترین مشکل بهداشتی مزمن
کودکان در ایران 01 ،تا  01درصد است (نیک فرید ،ایزدی،
و شکوری .)0931 ،با توجه به پیشرفتهای پزشکی بسیاری
از این کودکان که در گذشته فوت میکردند ،زنده میمانند و
خود آنها و خانواده تحت تأثیر بیماری مزمن قرار میگیرند،
گاهی اوقات مسئولیت خانوادۀ بیمار حتی در بزرگسالی نیز
پایان نمییابد .هدف مقاله حاضر این است که مسائل مطرح
در زمینه فرزندپروری و سالمت روانی والدین کودکان مبتال
به بیماری مزمن و برخی یافتههای تحقیقی را در این رابطه
برشمرد.

با وجود اینکه تحقیقات بسیاری در زمینه

فرزندپروری در کودکان مبتال به بیماری مزمن در مطالعات
خارجی انجام شده است که بسیاری از آنها در دهۀ اخیر
انجام شدهاند ،هیچ مطالعهای عوامل مختلف و یافتههای این
حوزه را جمعبندی نکرده است .همچنین با توجه به اینکه
تحقیقات اندکی مسائل خانواده کودکان مبتال به بیماری مزمن
را در ایران مورد بررسی قرار دادهاند ،این مطالعه میتواند
راهنمایی برای پژوهشهای ملّی و فراملّی آینده در این حیطه
باشد .در این مطالعه ابتدا به بیماریهای مزمن کودکی ،شیوع
آنها و نحوهای که ممکن است این بیماری ها والدین را
درگیر کنند ،اشاره شده است .سپس این توضیح داده شده
است که چگونه یک دیدگاه جامع سیستمی میتواند
چهارچوبی برای مفهومسازی مسائلی که حول یک بیماری

Melamed
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آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است ،به
طوری که حدود  %4تا  %3کودکان به نوع متوسط تا شدید
آسم مبتال هستند (مالمد .)2112 ،والدین کودکان مبتال به
آسم ،در فعالیتهای روزمرۀ زندگی محدود میشوند و به
دلیل بیماری ،اضطراب و ترس را تجربه میکنند (جونیپر 2و
همکاران.)0331 ،
فیبروز کیستی شایعترین بیماری کوتاهکنندۀ عمر کودکان
آمریکایی-اروپایی است (مالمد .)2112 ،در ایران مدرسی،
فقیهی نیا ،و بهارزاده ( )0930با بررسی گروهی از کودکان
زیر  01سال با عالئم پیشنهادی به این نتیجه رسیدند که
بیماری فیبروز کیستی از آن چه به نظر میرسید شایعتر است
و مطالعات دقیقتر برای تعیین میزان بروز نیاز است .بیماران
مبتال به فیبروز کیستی عالئم متعددی دارند که شامل اختالل
در دستگاه ریوی و اختالل معده ای-روده ای میشود .رژیم
درمانی پیچیده است ،که شامل جایگزینی آنزیم و دقکردن
سینه میشود و فشار دائمی بر خانواده دارد (مالمد.)2112 ،
فلج مغزی که به گروهی از اختالالت حرکتی و اندامی به
علت یک ضایعۀ غیر پیشرونده در مغز گفته میشود ،در اروپا
در  2تا  9نوزاد در هر  0111زایمان اتفاق می افتد (کنز،9
 .)2111طبق مطالعه جغتایی ،محمد ،رهگذر ،و سیادتی
( ،)0930میانگین شیوع فلج مغزی شهر و روستا در کودکان
زیر  7سال در ایران 9/4 ،کودک در هر  0111نفر است.

Juniper
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اگرچه اختالل در عملکرد حرکتی ویژگی اصلی سندرمهای

که در  DCCTبرای کنترل دیابت استفاده شده است یک

فلج مغزی است ،بسیاری از این کودکان عالوه بر آن

رژیم درمانی فشرده است که شامل تزریق انسلین سه بار یا

اختالالت حسی ،ارتباطی و هوشی را نیز تجربه میکنند و

بیشتر در روز ،کنترل رژیم غذایی و ورزش برنامهریزیشده

ممکن است محدودیتهای پیچیدهای در رفتارهای

میشود (مالمد .)2112 ،برای کودکان خردسال اکثریت

خودمراقبتی 0مانند غذاخوردن ،لباس پوشیدن و حمام رفتن

مراقبت توسط والدین انجام میشود و تا  3سالگی والدین به

داشته باشند .والدین این افراد تمام مسئولیت مدیریت این

تنهایی مسئولیت مدیریت دیابت را دارند .مدیریت دیابت

شرایط مزمن را به دوش میکشند و این میتواند بر سالمت

خیلی اوقات پیامدهای منفی برای بهزیستی خود والدین دارد.

روانی آن ها اثر منفی بگذارد (راینا 2و همکاران ،)2111 ،به

نیاز است نظم جدیدی به زندگی آنها وارد شود ،دانش

عنوان مثال در تحقیق خیاطزاده ماهانی ( )0933بین مادران

جدیدی را یاد بگیرند و همچنین واجد استراتژیهای مقابله-

کودکان مبتال به فلج مغزی و مادران کودکان سالم در هر

ای شوند که بتوانند با زندگی با یک کودک مبتال به دیابت

چهار حیطۀ کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود داشت.

نوع  0سازگار شوند (بارنارد و همکاران .)2101 ،در یک

دیابت نوع 90یکی از شایعترین بیماریهای کودکی است
که مشخصۀ آن باالرفتن قندخون به علت نقص انسلین است.
عواقب بلندمدت دیابت شامل دو نوع بیماری عروقی می-

نمونۀ ایرانی ،یافتههای تحقیق نعمت پور و شهبازیان ()0931
نشان داد که دیابت کودکان به عنوان یک عامل استرسزا می
تواند بر سالمت عمومی والدین تأثیر بگذارد.

شود .بیماری عروقی ریز 4که باعث اختالل شبکیه و از بین

هموفیلی یک اختالل ارثی مادرزادی مربوط به لختهشدن

رفتن بینایی ،بیماری کلیه و نوروپاتی می شود ،و بیماری

خون است که از یک حامل مؤنث به فرزند پسرش منتقل

عروقی درشت 1که موجب بیماری و حمله قلبی می شود.

میشود .در حال حاضر امید به زندگی برای بیماران مبتال به

شواهد حاصل از آزمایش کنترل و عواقب دیابت)DCCT(1

هموفیلی برابر با جمعیت مذکر عادی است .بنابراین باید

و پیگیری بلندمدت آن در مطالعۀ اپیدمیولوژی مداخالت و

شرایط مزمن این بیماری در نظر گرفته شود (مالمد.)2112 ،

عواقب دیابت 7نشان داد که یک دوره کنترل ضعیف میتواند

والدین کودکان مبتال به هموفیلی فشار کاری و تنشهای

باعث آسیب پایدار شود ،حتی اگر بعداً کنترل بهبود یابد .به

روانی-اجتماعی متعددی را تجربه میکنند که میتواند به

همین سبب کنترل خوب دیابت ،از زمان تشخیص اهمیت

اثرات منفی شدید بر زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها

دارد (بارنارد ،3تامس ،3نویز ،01و واو .)2101 ،00رژیم درمانی

02

بیانجامد .در گروههای تمرکز  ،والدین تنشهای هیجانی را
از جمله عدم اطمینان نسبت به بروز خون ریزی ،نگرانی و
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Raina
3
)Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM
4
micro-vascular
5
macrovascular
6
Diabetes Control and Complications Trial
)(DCCT
7
Epidemiology of Diabetes Interventions and
)Complications (EDIC
8
Barnard
9
Thomas
10
Noyes
11
Waugh
2

دغدغه به علت خطرات جراحت یا مشکالت زیرنظر گرفتن
فعالیتهای کودک ،به خصوص فعالیتهای تفریحی و
ورزشی گزارش کردند .بعضی از والدین به علت ارثیبودن
این بیماری احساس گناه گزارش کردند .به عالوه امروزه با
توجه به پیشرفتهایی که در مدیریت هموفیلی حاصل شده
است ،آن ها مسئول درمان داخل خانگی کودک با تزریق و
focus groups

12

جایگزینی فاکتور هستند (ویدبوش ،0پلمن ،2سیگموند ،9و

رولند0373( 00؛  0334به نقل از مالمد )2112 ،به

موتنی .)2113 ،4در این رابطه اکبربگلو و حبیب پور ()0933

ضرورت توجه به خط سیر بیماری اشاره میکند ،از این

نیز در یک نمونۀ ایرانی کودکان مبتال به تاالسمی و هموفیلی،

جهت که آیا خطر سیر بیماری مزمن ،پایدار ،عود کننده ،یا

سالمت روانی و شیوههای سازگاری والدین را مورد بررسی

مبهم است .بیماری دورهای مانند صرع میتواند اثر کامال
02

قرار دادند.

09

متفاوتی نسبت به بیماری پایدار مانند فلج پا داشته باشد.

روماتیسم مفصلی جوانان )JRA(1هر ساله  91،111تا
 11،111کودک را در ایاالت متحده مبتال میکند و شایعترین
بیماری روماتیسمی و یکی از شایعترین بیماریهای مزمن
کودکی است .کودکان مبتال به  JRAمیتوانند درد حاد و
مزمن را در مفاصل ورمکرده تجربه کنند ،و تحرک آنها به
دلیل انقباض و تحلیلرفتن مفاصل ،مشکالت دید ،و کندی
رشد ،کم میشود .درمان این بیماری از طریق مُسکّن است نه
درمان شفابخش ،1این درمان شامل محدودیت فعالیتها و
داروهای فراوان است که میتوانند باعث عوارض ناراحت-
کننده شوند .خانوادهها و کودکان مبتال به  JRAممکن است
مشکالت مختلفی را بر اثر بار مالی ،هیجانی و اجتماعی
بیماری تجربه کنند (جرارد 7و همکاران.)2119 ،

در بیماری دورهای خانواده دائما باید در حالت آمادهباش
برای تکرار دوباره دوره باشد و با دقت هرگونه تغییرات در
سیر بیماری را بازبینی کند .از طرف دیگر اگر یک بیماری
سیری منجر به مرگ دارد ،الزم است که خانواده خودش را
برای انتقال بیمار به مراکز ویژه و مراقبت با مُسکّن و در
نهایت مرگ عزیزش آماده کند .رولند همچنین به اهمیت
نقطهای از چرخۀ خانواده که بیماری مزمن در آن اتفاق افتاده
است ،اشاره می کند .او بیان میکند که کمبرینک-گراهام

04

( 0331به نقل از رولند )0337 ،مفاهیم رشدی ساختار
زندگی 01و چرخۀ زندگی انسان 01را که در مدل لوینسن

07

( 0373به نقل از رولند )0337 ،ارائه شده است در مورد
خانواده گسترش داده است ،به این ترتیب میتوان برای
خانواده یک مدل رشد قائل شد که دارای دورههای
ساختن/نگه دار ی 03ساختار و دورههای تغییر ساختار

پیچیدگی دیدگاه سیستمی در مورد خانواده و

(گذار )03است و هر کدام از این دورهها میتواند به صورت

بیماری مزمن کودک
در یک دیدگاه سیستمی نسبت به خانوادۀ کودکان مبتال
به بیماری مزمن ،الزم است حداقل چهار حوزه مورد توجه
قرار گیرد )0( :خط سیر بیماری )2( ،3نقطۀ زمانی در چرخۀ
زندگی خانواده 3که بیماری مزمن در آن بروز کرده است)9( ،
مراحل سازگاری با بیماری مزمن ،01و ( )4رشد کودک.

21

20

مرکزگرا یا مرکزگریز باشد .دورههای مرکزگرا دورههایی
هستند که نزدیکی اعضای خانواده بیشتر است ،مزرهای
بیرونی خانواده محکم میشود ،در حالی که مرزهای بین
اعضای خانواده کمرنگ میشود مانند هنگام تولد یک نوزاد.
دورههای مرکزگریز دورههایی هستند که در آنها ساختار
11
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خانواده به سمتی حرکت میکند که عضو خانواده با محیط

در مرحله قبل از تشخیص که عالئم نمایان می شوند ،اما

خارج از خانواده ارتباط برقرار کند و مرز بیرونی خانواده

هنوز تشخیص داده نشده است ،افراد خانواده نسبت به آینده

کمرنگ می شود ،در حالی که فاصله غیرپاتالوژیک بین

یک احساس تهدید و اضطراب را تجربه میکنند و ممکن

بعضی اعضای خانواده افزایش می یابد .رولند پیشنهاد کرده

است افراد خانواده این اضطراب را با تأخیرانداختن در

است که شروع یک بیماری مزمن در خانواده مشابه با تولد

مراجعه برای کمک ،یا بی اعتنایی به عالئم بیماری کاهش

یک نوزاد است که یک نیروی مرکزگرا را بر دوش خانواده

دهند .خیلی اوقات به سبب عالئم زیربالینی فرد بیمار،

قرار میدهد .هنگامی که تشخیص بیماری مزمن با یک دورۀ

تغییراتی در خلق و هیجان افراد خانواده به وجود میآید که

ساختن ساختار یا دورۀ گذار تداخل کند ،در هر دو حالت

ممکن است باعث فاصلهگرفتن آنها از بیمار شود .همه این

مرکزگریز و مرکزگرا ممکن است باعث بروز دشواری هایی

مسائل می تواند در مراحل بعدی بیماری بر پویاییهای

شود؛ در مورد دوره مرکزگریز (مثال استقالل یک نوجوان و

خانواده تأثیرگذار باشد .در مرحله تشخیص ،مسالۀ حیاتی

ورود او به بزرگسالی) ،بروز بیماری میتواند دوباره مرزهای

این است که هرکدام از اعضای خانواده چه تصویری از

شخص را با خانواده مبهم کند و در دوره مرکزگرا حداقل

بیماری دارد ،اگرچه گروه پزشکی و آزمونهای بالینی ممکن

میتواند باعث طوالنی شدن دوره مرکزگرا شود و در بدترین

است این مساله را شرح دهند ،اما افراد خانواده ممکن است

حالت خانواده را برای همیشه در این دوره تحولی نگه دارد.

تفسیرهای متفاوتی داشته باشند .سختترین قسمت این

مساله دیگری که در رابطه با خط سیر یک بیماری مزمن
مطرح می شود این است که خانواده در مراحل مختلف
بیماری نیازهای متفاوتی دارد ،و خانواده در هر مرحله
مشکالت و استرسهای متفاوتی را تجربه میکند .در یک
طبقه بندی کلی میتوان مراحل بیماری مزمن را به صورت
زیر برشمرد (مالمد:)2112 ،

مرحله تصمیمگیری است و ممکن است تهدید نزدیک
(فوری) 9از جانب درمان ،باعث شود خانواده درنظرگرفتن
تهدیدهای دور 4مربوط به بیماری را به تأخیر بیندازد و در
پیگیری درمان اهمالکاری کند .بعد از معرفی و شروع
اجرای طرح درمان ،منابع مقابلهای باید متمرکز بر درد،
اضطراب ،فشارهای مالی و فشارهای نقش 1اعضای خانواده
برای مراقبت از کودک باشند .در مرحله توان بخشی یا



مرحله پیش از تشخیص



مرحله تشخیص

تعریف آنها از این عادیشدن ممکن است باعث تعارض



مرحله درمان

خانوادگی شود .این سؤال مطرح میشود که آیا اعضای



مرحله توانبخشی و بازیابی



مرحله عود

تغییری در عملکرد خانواده برای وضعیت جدید ایجاد شود؟



مرحله بازگشت به وضع معمول

در بیماریهایی که مساله عود مطرح است ،ممکن است بروز



مرحله سازگاری با ازدستدادن قریبالوقوع

عود انتظار افراد در مورد بازگشت به وضعیت عادی را تحت

عزیزان در بیماری منجر به مرگ

تأثیر قرار دهد .در نهایت هنگامی که کودک ،مبتال به یک

0

بازیابی ،تالش افراد برای بازگشت به وضعیت عادی یا

2

خانواده به نقشهای عادی شان برمیگردند یا الزم است

3

prediagnostic stage
rehabilitation & recovery

1
2

immediate threat of treatment
remote threats of illness
5
role strain
4

بیماری منجر به مرگ است ،مسائل مربوط به بستری نهایی و

و با یک خط سیر غیرخطی ،پویا ،و خودنظم بخش 3مشخص

سوگ مهمترین مسائل پیش روی خانواده است (مالمد،

شوند که نمیتوان آن را به روشنی پیش بینی کرد.

.)2112
هنگامی که یک بیماری مزمن یا یک معلولیت تشخیص
داده می شود ،رنج و استرس ناشی از آن را می توان یک
فوریت روانشناختی تلقی کرد .در ادبیات پژوهشی مربوط به
معلولیت ،خیلی اوقات سازگاری نسبت به این عامل استرس-
زای شدید در یک سری مراحل غیرخطی ،اما متوالی به
تصویر کشیده شده است( :الف) شوک و بی حسی 0و مسخ
شخصیت 2همراه با آن( ،ب) اضطراب ،بی سامانی و ترس
مورد آینده( ،ج) انکار یا کم انگاشتن اثر معلولیت( ،د)
افسردگی و ناامیدی در مورد ازدستدادن یکپارچگی یا
توانایی جسمانی( ،ه) خشم درونیسازیشده و مالمت خود،

(و) خشونت برونیسازیشده و مالمت دیگران( ،ز) قبول-
کردن تدریجی تلویحات شرایط کنونی و رشد پذیرش خود،
و در نهایت (ح) سازگاری و پیگیری اهداف جدید (لیونه

9

آنتوناک 0337 ،4به نقل از روس 1و نیمیر .)2117 ،1اما در
مفهوم سازی مدرن این مدل ،بین این مراحل همپوشی در
نظر گرفته شده است و مراحل به صورت پیوسته مطرح
شدند ،به صورتی که عکس العملهای اولیه به تدریج با
مراحل بعدی تکمیل میشوند و در نهایت با آنها جایگزین
می شوند .لیونه و پارکر )2111( 7در دیدگاه جدیدتر با به
خدمت گرفتن نظریه بینظمی و پیچیدگی 3پیشنهاد کردند که
فرایندهای سازگاری حتی ممکن است پیچیدهتر از این باشد

مساله آخری که در دیدگاه سیستمی نسبت به بیماری
مزمن مطرح می شود ،خط سیر رشد کودک و تعامل آن با
سایر عوامل باال است ،به عنوان مثال در حوزه رشد شناختی
کودک ،باور کودکان در مورد علت بیماری به رشد شناختی
بستگی دارد ،کودکان خردسال ممکن است ،بیماری را به
عنوان نوعی تنبیه تلقی کنند ،در حالی که تقریبا در سن 00
01

سالگی اکثر کودکان میتوانند مفهوم نظریۀ میکروبها را
درک کنند و در مورد فیزیولوژی انسان درک سطحی داشته
باشند (مالمد .)2112 ،هنگامی که کودک در مرحله پیش-
نوجوانی قرار میگیرد و در حال رشد استقالل است ،ممکن
است دخالت والدین در کنترل بیماری و تبعیت از رژیم
درمانی ،با خودمختاری نوجوان تداخل کند .متغیرهای مربوط
به والدین میتواند در سطوح مختلف تحول ،اثرات متفاوتی
داشته باشند .برای مثال مولینز 00و همکاران ( )2117در
تحقیقی در مورد عدم اطمینان 02کودکان و نوجوانان نسبت
به بیماری مزمنشان ،این را یافتند که در گروه کودکان تنها
استرس والدین پیشبین عدم اطمینان بود ،و در گروه
نوجوانان تنها ادراک والدین از آسیب پذیری 09پیشبین عدم
اطمینان بود.

رویکرد مقوله ای در برابر غیر مقوله ای

04

یک موضوع که در تحقیق در مورد اثر بیماری مزمن بر
خانواده کودک مطرح است ،رویکردهای مقولهای و غیر
مقولهای به بیماری مزمن است .رویکرد مقولهای بیان می کند
که اثرات بیماری های مختلف بر خانواده متفاوت است .در
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depersonalization
3
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4
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5
Roos
6
Neimeyer
7
Parker
8
)Chaos and Complexity Theory (CCT

مقابل ،رویکرد غیرمقولهای پیشنهاد میکند که یک بیماری

2
9

self-organizing
germ theory
11
Mullins
12
uncertainty
13
)Perceived Child Vulnerability (PCV
14
categorical versus noncategorical
10

خاص به خودی خود نباید مورد تحلیل قرار بگیرد ،بلکه

بیماری مزمن کودک در خانواده این اثرات اجتماعی میتواند

عواملی از قبیل زمان شروع ،پیشآگهی ،نوع مراقبت مورد

خود کودک و خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

نیاز ،و مرئیبودن 0شرایط بیماری باید تحلیل شود .در این
زمینه مطالعه هولدن ،2کمیلوسکی ،9نلسون ،4و کاگار

1

( )0337در مورد بررسی عملکرد خانواده دو گروه کودکان
مبتال به بیماری آسم و دیابت ،نتایج جالبی نشان داد .با اینکه
نوع بیماری با خودکفایتی 1و عملکرد خانواده ارتباط داشت،
هنگامی که متغیرهای کلی خانواده و بیماری (غیرمقولهای)
کنترل شدند ،بین دو بیماری تفاوتی وجود نداشت .اخیرتر
رودریگس 7و پترسون )2117( 3در یک مطالعه غیرمقولهای
اثر شدت شرایط مزمن  011نوزاد و 012کودک در سن
پیش-نوجوانی را بر عمکلرد خانوادههای دووالدی از طبقه
متوسط ،برای محدوده وسیعی از شرایط مزمن بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که شدت شرایط مزمن ،میزان خیلی
کمی از واریانس عملکرد خانواده را در این نمونه تبیین می-
کند.

04

وضعیت اجتماعی اقتصادی ( .)SESاثر طبقۀ اجتماعی
اقتصادی بر رفتارهای فرزندپروری در تحقیقی در مورد
کودکان با عقب ماندگی ذهنی 01متوسط ،بررسی شده است
(فلوید و سیاتزیک .)0332 ،طبقۀ اجتماعیاقتصادی باال با
رفتارها و نگرشهایی مرتبط بوده است که موجب پرورش
استقالل میشدند و والدین طبقۀ اجتماعیاقتصادی پایین
نسبتا رفتارهای منفی و کنترلگری بیشتری نشان دادند.
همچنین این پژوهشگران فرضیهای مطرح کردهاند که عدم
مطابقت با ارزشهای خانواده در مورد استقالل و کنترل
باعث گزارش مشکالت بیشتر در خانواده میشود ،بنابراین
رفتارهای کنترلگری در خانواده های طیقۀ اجتماعیاقتصادی
باال همبستگی بیشتری با گزارش مشکالت خانواده دارد،
چرا که خانوادههای طبقۀ اجتماعیاقتصادی پایین اطاعت از
مرجع قدرت خارجی را ارزش میدانند .البته ممکن است

تأثیرات سیستمهای بوم شناختی خارج از خانواده
در دهۀ گذشته تحقیقات زیادی آن چه را که امروزه از
آن با نام تعیین کننده های اجتماعی سالمت 3یاد میشود،
مورد بررسی قرار دادند (اروین 01و همکاران2111 ،؛
کرالیک ،00پترسون ،02و کوتس .)2101 ،09در چهارچوب

این موضوع به علت نقص شناختی کودکان باشد که در
تعارض با انتظار استقالل در طبقۀ اجتماعیاقتصادی باال قرار
01

میگیرد .شیکتر و همکاران ( )2113ارتباط  SESرا با
میزان استفاده از درمانهای مداوم 07سیستم سالمت برای
بیماری مزمن فیبروز کیستی در کودکان مورد بررسی
قراردادند و به این نتیجه رسیدند که اگرچه نتیجۀ نهایی
سالمت بیمار فیبروز کیستی با  SESارتباط دارد ،این ارتباط

visibility

1

با متغیر استفاده بیشتر از سیستم سالمت توضیح داده نمی

2

شود.
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self-competence
Rodrigues
8
Patterson
9
social determinants of health
10
Irwin
11
Kralik
12
Paterson
13
Coates
7

14
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خانوادۀ گسترده .0خیلی اوقات عالوه بر والدین کودک

یکی از مهمترین انواع کمک نادرست ،بیشحمایتگری

مبتال به بیماری مزمن ،خانوادۀ گسترده نیز درگیر مساله

است .این موضوع به خصوص برای نوجوان که در حال

بیماری میشود ،اهمیت این موضوع به حدی است که در

رشد استقالل است ،می تواند موجب تعارض شود (مالمد،

مطالعهای که ویس ،2ماروین ،9و پیانتا )0331( 4بر روی

 .)2112در تحقیقی در مورد ادراک والدین از حمایت مفید و

خانوادههای کودکان مبتال به فلج مغزی انجام دادند ،یک نوع

غیرمفید ،مشخص شد که والدین از منابع متفاوت ،رفتارهای

الگو از چهار الگوی سازگاری که بر اساس مصاحبه با

حمایتی متفاوتی را انتظار دارند ،بسیاری از آنها این را

خانواده و دیگر ابزارهای خودگزارشی مشخص کردند،

گزارش کردند که از خویشاوندان یا خانوادۀ گسترده بدون

الگوی دخالت خانوادۀ گسترده بود .در این الگو خانواده به

درخواست از آن ها ،توصیه هایی دریافت کردند که مفید

شدت بر خانوادۀ گسترده خود تکیه میکرد .سه الگوی

نبودند ،نوعی دخالت بودند ،و حساسیت کافی را نداشتند .از

دیگر ،الگوهای سنتی ،1تیم فرزندپروری (پدر و مادر) ،و

طرف دیگر آن ها از افراد مسئول خدمات درمانی انتظار

الگوی استفاده از حمایتهای رسمی (مانند خدمات حرفه

داشتند که اطالعات کافی در اختیار آنها قرار دهند

ای) بود .در تحقیق طولی رودریگ 1و همکاران ( 0337به
نقل از مالمد )2112 ،در مورد عمل پیوند اعضاء در کودکان،
این مشخص شد که حدود  1ماه بعد از انجام عمل ،خانوادۀ
گسترده حمایت خود را کاهش دادند یا واپس کشیدند و این
درست زمانی بود که اضطراب خانواده به دلیل آمدن موقع
پرداخت هزینههای پزشکی و مشکالت مربوط به استفاده از
دارو برای جلوگیری از واپس زدن 7عضو پیوندی افزایش می
یافت.

01

00

3

02

(گارویک  ،پترسون ،بنت  ،و بالم .)0333 ،
خرده فرهنگ ها و اعتقادات .رِیِز ،09روث ،04جین-
گیلس ،01سنفیلیپو ،01و فاوسِت )0330( 07در مطالعه جالبی
تفاوتهای قومی و نژادی را در فرزندپروری کودکان در
موقعیتهای ترسناک در چهار گروه مادران هایتی ،اسپانیایی-
زبان ،آمریکایی سیاه و آمریکایی سفید بررسی کردند و یافتند
که مادران هایتایی در موقعیتهای ترسناک کمتر از الگودهی
و اطمینانبخشی و بیشتر از زور استفاده میکنند .احتماال

کمک به شیوه ی نادرست .3مساله دیگری که تحقیقات

میتوان بروز بیماری مزمن در کودک را نیز نوعی موقعیت

موجود کمتر به آن پرداختهاند ،آسیب شناسی رفتارهای

ترسناک تلقی کرد که تفاوتهای فرهنگی در عکس العمل

حمایتی است و مفهوم «کمک به شیوۀ نادرست» مطرح شده
است .به این معنی که هر نوع کمکی الزم یا مفید نیست.
بعضی از انواع کمک به دلیل بیش از حد بودن ،زمان
نامناسب ،و یا نامتناسب بودن« ،به شیوهای نادرست» هستند.
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نتیجه رسیدهاند ،که میزان تحقیقاتی که در ارزیابی خانواده

برای اهمیت نقش پدر در ادبیات روانشناسی رشد و به

بیماران مزمن ،گوناگونی فرهنگی را در نظر گرفتهاند ،بسیار

خصوص روانشناسی طب اطفال ،ارائه کرد .پروت بعد از

اندک است ،هر چند تعدادی از تحقیقات مسائل مربوط به

بیان تغییراتی که پس از جنبش زنان و تغییر در نگرش مردان

خانوادههای بیماران مزمن را در اقلیتها یا فرهنگهایی از

برای پیدا کردن معنایی عمیقتر در زندگیشان ،در نقشهای

قبیل افریقایی-آمریکایی ،التینی ،و یا مکزیکی-آمریکایی

قالبی زن و مرد ایجاد شده است ،به بیان آمارهایی در

بررسی کردهاند( .برای مثال ،پاتینو ،0سانچز ،2ایدسون ،9و

خصوص افزایش دسترسپذیری و درگیری پدران با زندگی

دالماتر2111 ،4؛ مک-دونل ،1نار-کینگ ،1مورفی ،7پرسونز،3

کودک پرداخت .سپس با مرور تحقیقات مربوط به دلبستگی

و هارپر .)2101 ،3همچنین ابتالی فرد به بیماری مزمن می-

پدر-نوزاد و بیان تفاوتهای بین روابط مادر-فرزند و پدر-

تواند باعث شود نظام باورها و ارزشهایش ،که منبعی برای

فرزند و در نهایت بحث در مورد یک مطالعه طولی (آینده
01

قوت و امید او هستند ،دچار آشفتگی شوند که این را

پژوهی) با  01سال پیگیری در مورد پدرانی که مراقب

«آشفتگی معنوی »01نامیده اند .از سوی دیگر ممکن است

نخستین بودند ،پیشنهادهایی در خصوص واردکردن پدران

باورهای معنوی و مذهبی پتانسیلی برای بهزیستی فرد ایجاد

به حوزههای تحقیقی و بالینی طب اطفال مطرح کرد .در سال
07

03

03

21

20

کنند (فینا 0331 ،00به نقل از دل-اورفانو ،)2112 ،02برای

 ،2111فیرز  ،لوپز  ،فیلدز  ،کمبوکس  ،و دوهیگ  ،بیان

مثال در تحقیق رم )2111( 09بر روی کودکان مکزیکی-

کردند که اگرچه تحقیقات زیادی پدر را در مطالعات خود

آمریکایی دارای شرایط مزمن ،والدین کودکان با اینکه اعتقاد

جای دادهاند ،اکثر تحقیقات تمایل دارند که یا با قراردادن

داشتند که نتیجه نهایی در دستان خداوند است ،خود را

پدران و مادران ،اثرات جداگانۀ آنها را بررسی نکنند یا

مسئول تصمیمگیری و تالش برای بهترین شرایط برای

نمونۀ خود را تحت عنوان «والدین» مطرح کنند و اهمیت

فرزندانشان میدانستند.

زیادی به پدر یا مادر بودن والد ندهند .هنگامی که پدران و
مادران به طور جداگانه در تحقیقات آورده شدهاند ،نتایج

نقش پدر در تحقیقات مربوط به کودکان مبتال به

جالبی در مورد مشخصات عمومی و منحصر به فرد نقش

بیماری مزمن

پدر به دست آمده است .در مورد سرطان ،پاسخهای عاطفی

پروت )0333( 04در اواخر قرن بیستم در مجلۀ طب

(یعنی عالئم افسردگی و اضطراب) بین پدر و مادر تفاوتی

مقالهای منتشر کرد که در آن شواهد قانع کنندهای

ندارند و هر دو پدر و مادر  1و  03ماه پس از تشخیص

اطفال

01

1

Patino
Sanchez
3
Eidson
4
Delamater
5
MacDonell
6
Naar-King
7
Murphy
8
Parsons
9
Harper
10
spiritual distress
11
Fina
12
Dell'Orfano
13
Rhem
14
Pruett
15
Pediatrics
2

دارای عالئم باال هستند .همچنین اضطراب در هر دوی پدران
و مادران ،عالئم اختالل استرس پس از سانحه را پیشبینی
میکند .مادران و پدران در گزارش کیفیت زندگی در زمان
تشخیص سرطان کودک تفاوتی ندارند ،اما مادران به طور
مؤثرتری بعد از مواجهه با تشخیص سرطان با آن مقابله
16

prospective study
Phares
18
Lopez
19
Fields
20
Kamboukos
21
Duhig
17

کردند .همچنین نتایج جالب دیگری در مورد بیماریهای

با سطح سازگاری هرکدام از پدر و مادر ارتباط داشت .در

مزمن دیگر به دست آمده است .برای مثال مادران و پدران

تحقیق طولی دیگری در مورد بیماری دیابت نوع  0که اثر

کودکان مبتال به فیبروز کیستی چالشهای مشابهی را در مورد

میزان ناراحتی پدر و مادر بر یکدیگر را بررسی کرد ،یک

مسائل مربوط به تبعیت از درمان گزارش کردند .در مورد

نتیجۀ خاص به دست آمد که بین سازگاری پدر و مادر رابطه
3

والدین کودکان مبتال به اسپاینا بیفیدا ،0هر دوی پدران و

معکوس وجود داشت (چینی و همکاران .)0337 ،به عبارتی

مادران در مقایسه با کودکان سالم ،بیشحمایتگری بیشتری

با افزایش میزان ناراحتی یک والد ،میزان ناراحتی والد دیگر

نشان دادند ،اما پدران سطوح باالتری از عالئم روان شناختی

کاهش می یافت .چینی و همکاران ( )0337این طور فرضیه-

را نشان دادند ،در حالی که مادران انزوای اجتماعی بیشتر و

پردازی کردند که ممکن است این نتیجه مربوط به پدیده
3

پاسخدهندگی بینفردی باشد یعنی هر کدام از همسران به

کفایت شخصی کمتری را نشان دادند.
بههرحال از  2111تا کنون تحقیقات زیادی پدر را با
تمرکز بیشتری در مطالعۀ مسائل طب اطفال مد نظر قرار
دادهاند (در این مدت تنها در مجلۀ روانشناسی طب اطفال ،
 7مقاله مرتبط با بیماری مزمن کودک منتشر شده که در
عنوان آن از واژۀ «پدران» یا «پدرانه» 2استفاده شده است) .به

شکل مکمل به سطح سازگاری دیگری پاسخ دهد .بههرحال،
در حال حاضر ،تا آنجایی که در این مطالعه جستجو شده
است ،تحقیقات دیگری زیرسیستم زناشویی را در خانواده
این کودکان بررسی نکردهاند.

فرزندپروری و تبعیت 01از رژیم درمانی

عنوان نمونه ویسوکی 9و گِیون )2111( 4این را یافتند که

تبعیت به عنوان «میزانی که رفتار یک شخص مطابق

اگرچه در کودکان مبتال به بیماری مزمن ،بین دخالت پدر و

مواردی است که توسط فراهم کنندۀ خدمات درمانی تجویز

هیچکدام از متغیرهای تبعیت ،کیفیت زندگی ،و وضعیت

شده و بر سر آن توافق گردیده است »،تعریف شده است

سالمت ،ارتباطی وجود نداشت ،در نوجوانان ،با تبعیت و

(سازمان بهداشت جهانی به نقل از دین ،00والترز ،02و هال،09

کیفیت زندگی بهتر همراه بود.

 .)2101تبعیت پایین از رژیم درمانی در کودکان مبتال به
بیماری مزمن شایع است (دین و همکاران2101 ،؛ گریوز،04

توجه به زیرسیستم زناشویی
تحقیقات در مورد عملکرد زیرسیستم زناشویی هنگام
ابتالی کودک به بیماری مزمن ،اندک است ،اما تحقیق طولی

رابرتس ،01راپوف ،01و بویر2101 ،07؛ ورمیر ،03هرنشاو،03
ون-روین ،21و دنکنز ، )2110 ،20و به طور متوسط کودکان،

جالبی که تیمکو ،1استوِل ،1و موس )0332( 7در مورد والدین
کودکان مبتال به روماتیسم مفصلی جوانان انجام دادند به این
نتیجه رسید که میزان سازگاری هرکدام از پدر و مادر با
سازگاری دیگر ارتباط داشت و اختالل در عملکرد زناشویی
1

spina bifida
paternal
3
Wysocki
4
Gavin
5
Timko
6
Stovel
7
Moos
2

8

Chaney
interpersonal responsivity
10
adherence
11
Dean
12
Walters
13
Hall
14
Graves
15
Roberts
16
Rapoff
17
Boyer
18
Vermeire
19
Hearnshaw
20
Van Royen
21
Denekens
9

حدود  %11از داروهایی را که برای بیماری مزمن آنها

( )2111با بررسی رابطه بین ساختار خانواده ،شاغل بودن

تجویز شده است ،مصرف می کنند (گریوز و همکاران،

مادر و تعارض خانوادگی با تبعیت خودمراقبتی در نوجوانان

 .)2101این تبعیت پایین با نتایج ضعیف در زمینه وضعیت

 00تا  01ساله مبتال به دیابت نوع  ،0به این نتیجه رسیدند که

بیماری نیز ارتباط دارد (دین و همکاران.)2101 ،

رابطهای بین ساختار خانوادگی ،اشتغال مادر ،تعارض

تحقیقات نشان دادهاند که عملکرد روانی خانواده بر
تبعیت از رژیم درمانی تأثیر میگذارد .به عنوان مثال هنگامی
که استرس در خانواده وجود دارد ،افراد خانواده گرایش به
این دارند که کمتر داروهای مناسب را مصرف کنند ،از رژیم
غذایی تجویزی پیروی کنند و تمرینهای الزم را انجام دهند
و این ممکن است مشکالت پزشکی را تشدید کند (کواکس

0

و همکاران 0331 ،به نقل از مالمد .)2112 ،از اولین
تحقیقات انجامشده در این زمینه تحقیق من ،2جاکوبسن،9
گورفینکل ،4گرستین ،1و رد )0339( 1است که نقش سبک
فرزندپروری را در تبعیت از درمان در سرطان بررسی کردند.
در این تحقیق مشخص شد کودکان مراقبانی که سبک
فرزندپروری «حمایت گر» تری داشتند ،قرار های مالقات کم
تری را لغو کردند ،در قرارها بیش تر وقت شناس بودند و
عکس العمل آن ها به درمان تأخیر کم تری داشت.

خانوادگی و تبعیت وجود ندارد .در تحقیق دیگری توسط
هانسن ،00ویسبرد ،02شوارتز ،09و تیلور )2102( 04مشخص
شد که ادراک مادران از کمککننده بودن پدر با تبعیت بهتر
ارتباط داشت ،اما ادراک خود پدران از کمککننده بودنشان با
کنترل قند خون کم تر ارتباط داشت .این محققان پیشنهاد
کردند که ممکن است پدران و مادران نسبت به نقششان در
بیماری کودک عکسالعمل متفاوتی داشته باشند و ادراک آن-
ها از میزان درگیریشان نیز به صورت متفاوتی بر تبعیت از
01

رژیم درمانی و کنترل قند خون تأثیر بگذارد .دروو و
همکاران ( )2100در تحقیق جالبی با تحلیل میانجی به این
نتیجه رسیدند که درآمد پایین به صورت غیر مستقیم و از
طریق متغیر میانجی میزان پذیرش ادراک شده ی والدین
توسط نوجوانان بر تبعیت از درمان و کنترل قند خون تأثیر
می گذراد .دوک 01و همکاران ( )2113در تحقیق دیگری بر
روی کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت نوع  0که از طبقه ی

هر چند در حدود یک دهه قبل مالمد ( )2112اشاره

اجتماعی-اقتصادی پایین بودند ،این را یافتند که فرزندپروری

کرده است که مطالعات اندکی در زمینه ی فرایند تأثیر

انتقادگر (ادراک شده توسط کودک) ممکن است با تبعیت از

رفتارهای فرزندپروری بر پیروی از رژیم درمانی انجام شده

رژیم درمانی تداخل کند و منجر به کنترل پایین قندخون

است ،در حال حاضر تحقیقات بسیاری این موضوع را به

شود .در نهایت تحقیق دیگری در رابطه با دیابت نوع ،0

خصوص در مورد بیماری دیابت نوع  0مورد بررسی

نقش پدر را به طور خاص مورد بررسی قرار داده و به این

01

نتیجه رسیده است که بین دخالت پدر و تبعیت رابطه

قراردادهاند .داشیف ،7بارتولوچی ،3والداندر ،3و عبداللطیف

مستقیمی وجود ندارد ،اما دخالت پدر با کنترل ضعیف
1

Kovacs
Manne
3
Jacobsen
4
Gorfinkle
5
Gerstein
6
Redd
7
Dashiff
8
Bartolucci
9
Wallander
10
Abdullatif

قندخون ارتباط دارد ،یعنی ممکن است بعضی پدران در

2

11

Hansen
Weissbrod
13
Schwartz
14
Taylor
15
Drew
16
Duke
12

پاسخ به وضعیت کنترل ضعیف قندخون دخالت خود را
افزایش دهند.

می توان گفت که حداقل تا  1الی  01سال گذشته
اکثریت تحقیقات بر روی جنبههای منفی و نقاط ضعف

در مورد بیماریهای مزمن دیگر استپانسکی ،0روچ،2
هلمبک ،9و شالتز )2101( 4در یک تحقیق طولی بر روی
نوجوانان مبتال به اسپاینا بیفیدا 1نشان دادند که مسئولیت
تبعیت از درمان به تدریج از والدین به فرزند منتقل می شود
و تعارض خانوادگی و بههمپیوستگی 1خانواده با تبعیت
درمانی همبستگی دارد .درنهایت در یک تحقیق در مورد
بیماری التهاب رودهای کودکی 7که هر دو ادراک والدین و
ادراک نوجوان از تبعیت را مورد بررسی قرار داد ،مشخص
شد که زمان بیشتر از تشخیص ،ادراک شدت بیماری بیش
تر  ،و فقدان انگیزه خودمختار با تبعیت پایین از دیدگاه
نوجوانان ارتباط دارد و زمان کمتر از تشخیص ،دخالت
بیشتر مادر در رژیم درمانی ،ادراک بیشتر شدت بیماری ،و
تعارض کمتر ،تبعیت بیشتر ادراک شده توسط والد را پیش-
بینی میکند (رید-نایت ،3لوییس ،3و بلونت .)2100 ،01می
توان گفت که با توجه به متفاوتبودن نتایج این تحقیق در
مورد تبعیت ادراکشده توسط خود نوجوان و والدین الزم
است در تحقیقات مربوط به تبعیت ،هر دوی این گزارشها
در نظر گرفته شود.

خانواده بیماران مزمن تمرکز کرده اند (جرارد ،والدرز ،
04

01

روزنتال  ،و دروتار  ،)2114 ،اما در سال های اخیر با
افزایش محبوبیت روانشناسی مثبتنگر ،تعداد تحقیقاتی که
روی پیامد های مثبت و بهبود عملکرد در خانواده های
بیماران مزمن بر اثر عواملی مانند انعطافپذیری (تابآوری)
و قدرتمندبودن ،انجام شده ،افزایشیافته است (جستجو در
 .)PubMedانعطافپذیری به مجموعهای از پدیدهها گفته
میشود که مشخصۀ آنها الگوهایی از سازگاری مثبت در
شرایط فالکت بار یا عوامل خطر قابل توجه است (مستن،01
و رید .)2112 ،07به عنوان مثال النگ 03و مارسلند)2100(03
در مقاله مروری خود بیان کردهاند که تعداد زیادی تحقیقات
کیفی مقطعی و طولی نشان میدهند روابط خانواده خیلی
اوقات در نتیجه تجربه سرطان کودکان مستحکمتر میشود و
صمیمیت خانواده افزایش مییابد .در یک بررسی دیگر در
21

مورد والدین کودکان مبتال به سرطان ،گیبینز  ،استین
هارت ،20وبینارت )2102( 22به تحقیقاتی اشاره کردند که در
آنها والدین بروز دیدگاههای مثبت تازه در زندگی ،احساس
افزایش مهارتهای فرزندپروری و تحکیم روابط را گزارش
کردند .به طور مشابه فیپس )2117( 29در مقالۀ مروری خود
بیان میکند با این که ممکن است به نظر برسد کودکان مبتال

روان شناسی مثبتنگر و تأکید بر انعطافپذیری
(تاب آوری) 00و قدرتمندبودن

09

به سرطان میزان بیشتری از مشکالت سازگاری و مسائل

02

عاطفی را تجربه کنند ،نه تنها مطالعاتی که با روشهای
خودگزارشی انجام شدهاند ،نتوانستهاند این موضوع را ثابت
1

Stepansky
Roache
3
Holmbeck
4
Schultz
5
spina bifida
6
cohesion
7
pediatric inflammatory bowel disease
8
Reed-Knight
9
Lewis
10
Blount
11
resilience
12
empowerment
2

13

Walders
14
Rosenthal
15
Drotar
16
Masten
17
Reed
18
Long
19
Marsland
20
Gibbins
21
Steinhardt
22
Beinart
23
Phipps

کنند ،بلکه اکثر این مطالعات نشان دادند کودکان مبتال به

آینده در زمینه فرزندپروری در کودکان مبتال به بیماری مزمن

سرطان به اندازه همساالن سالم خود و یا بیشتر از آنها

باشد.

سازگاری دارند.

منابع
نتیجه گیری

اکبربگلو ،معصومه ،و حبیب پور ،زینب .)0933( .ارتباط بین

هدف پژوهش حاضر مروری بر یافتههای تحقیقی در
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