مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر
قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان مبتال به لکنت زبان

ستاره عطاآبادی

دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،اصفهان ،ایران

زهرا یوسفی*

استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

فلور خیاطان

استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

دریافت1011/11/13 :

پذیرش1011/13/01 :

ایمیل نویسنده مسئول:

z.yousefi@khuisf.ac.ir

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر
قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان  7تا  11ساله مبتال به لکنت زبان انجام شد .روش
پژوهش :این مطالعه از نوع نیمهآزمایشی طرح دو گروهی با گروه گواه با پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری  54روزه بود و با هدف مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر
قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان مبتال به لکنت زبان انجام شد .جامعه آماری شامل تمامی
مادران دارای فرزند مبتال به لکنت زبان در سال  99 - 99بود .نمونه آماری شامل  06نفر از مادران
کودکان مبتال به لکنت زبان بودند که به شکل در دسترس انتخاب شدند و به تصادف به دو گروه
آزمایشی و یک گروه گواه ،گمارش شدند (هر گروه  06نفر) .گروه آزمایش اول طی ده جلسه نود
دقیقهای تحت آموزش کیفیت زندگی درمانی فریش ( )0664و گروه آزمایش دوم طی ده جلسهای
نود دقیقهای تحت آموزش درمان پذیرش و تعهد هایز ( )0612قرار گرفتند و گروه گواه حین
آموزشها هیچگونه آموزشی دریافت نکردند .ابزارهای پژوهش شامل :پرسشنامه قدردانی ایمونز و
همکاران ( )0662و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )0660بودند .تحلیل دادههای گردآوری شده با
استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازههای

فصلنامه علمی پژوهشی
خانواده درمانی کاربردی

شاپا (الکترونیکی) 0717-0526
http://Aftj.ir

دوره  | 2شماره  2پیاپی 406-424 |10
پاییز 1561
نوع مقاله :پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(عطاآبادی ،یوسفی و خیاطان)1561 ،

تکراری) انجام شد .یافتهها :نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که روش کیفیت زندگی درمانی
( )P=6/666 ،F =569/21و روش پذیرش و تعهد ( )P=6/666 ،F =402/11بر بهبود بخشیدن به
متغیرهای وابسته مؤثر بودهاند؛ اما روش درمان پذیرش و تعهد مؤثرتر از کیفیت زندگی درمانی بوده
است ( .)P>6/61نتیجهگیری :با توجه به تحلیل یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،به کمک کیفیت
زندگی درمانی و درمان پذیرش و تعهد ،میتوان به بهبود سازههای روانشناختی در بین مادران
کودکان مبتال به لکنت زبان کمک کرد و در این زمینه روش پذیرش و تعهد موثرتر است.

کلیدواژهها :کیفیت زندگی درمانی ،درمان پذیرش و تعهد ،قدردانی ،شادمانی ،لکنت

در فهرست منابع:

عطاآبادی ،ستاره ،.یوسفی ،زهرا ،.و خیاطان،
فلور .)1561( .مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی
درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و
شادمانی در بین مادران کودکان مبتال به لکنت
زبان .فصلنامه خانوادهدرمانی کاربردی2(2 ،
پیاپی .406-424 :)10

401

مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر…

| عطاآبادی و همکاران

| خانواده درمانی کاربردی

مقدمه
لکنت زبان نوعی نقص در گفتار است که در آن جریان گفتار توسط تکرار غیر ارادی ،انسدادها و مکثهای
غیرارادی مختل میشود (انجمن روانشناسی امریکا .)0612 ،تحقیقات نشان میدهند که در واقع خانواده و
عوامل خانوادگی نقش اساسی در شیوع لکنتزبان کودکان دارند (موحدی و فخری .)1292،در این بین به
نظر میرسد رابطه مادر و فرزند میتواند بیشتر از هر عامل دیگری بر تشدید یا کاهش لکنتزبان کودک،
مؤثر باشد (هومنیوک و تارکوسکی .)0610 ،از آن جایی که لکنتزبان کودک میتواند باعث بحران در خانواده
شود ،پژوهشها نشان میدهند که اگر توانایی تحمل سختیها و دشواریهای زندگی در مادران کودکان
مبتال به لکنتزبان ،بیشتر شود (موحدی و فخری ،)1292 ،میتواند باعث باالبردن مؤلفههای سالمت روانی
و از جمله قدردانی 1در بین این دسته از مادران شود.
قدردانی ،از جمله مهمترین هیجانات مثبت است که در سالهای اخیر ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده
است (مککالف ،کیملدورف و چون )0669 ،و به عنوان صفت جوهری در روانشناسی مثبتنگر ،تلقی شده
است .قدردانی حالتی روانشناختی عاطفی است که با تشخیص دریافت سود و منفعت ،به وجود میآید و
احساسی مثبت را به همراه دارد (ویلیام و پارلتز .)0614 ،قدردانی ،حالتی است که نیاز به تائید دو واقعیت
دارد :نتیجه مثبت به همراه دارد و این نتیجه مثبت از یک منبع خارجی و بیرون از درون فرد ،حاصل
میشود .بنابراین مردم تصدیق میکنند که منافعی را از دیگری ،دریافت کردهاند و آن منافع در ارتباط با
دیگران به دست آمده است .لذا قدردانی ،با آگاهی هیجانی ،همراه است .یعنی فرد میداند که موهبتی را از
جایی دریافت کرده است که شاید حق او نبوده است و ناشی از بخشش اطرافیان میباشد (اقلیما و ابراهیمی،
 .)0611به نظر میرسد در خانوادههایی که با آسیبهای هیجانی ناشی از فرزند مبتال به ناتوانی ،دست و
پنجه نرم میکنند ،از طریق مداخالت درمانی و آموزشی و با بهبود روابط میانفردی ،افراد میتوانند به
صورت کالمی و غیرکالمی اطالعات و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارند و از اشخاصی که آنها
را مورد لطف و محبت خود قرار دادهاند ،سپاسگزاری و قدردانی کنند (ویلیام و پارلتز)0614 ،؛ که این امر
به رضایتمندی و شادمانی بیشتر ی خواهد انجامید که موجبات حفظ سالمتی عاطفی ،روانی ،جسمی و
امیدواری را فراهم میکند (دومینگوئز جیمنز و همکاران.)0606 ،
محققان در تعریف شادمانی 0میگویند :شادمانی ،احساس مثبتی است که از حس پیروزی و رضایتمندی
به دست میآید (مالثری ،سنکوبوگ و هونگورو .)0606 ،در برخی منابع بیان شده است که شادمانی شخصی
بر فاصله ادراک شده بین وضعیت خود و دیگران مبتنی است .یعنی وقتی که موقعیت با معیاری که
پایینتراست ،مقایسه شود ،افراد به رضایتمندی بیشتری میرسند تا وقتی که این مقایسه با معیاری که
باالتر است ،انجام گیرد (کارول و همکاران .)0606 ،به نظر میرسد که این مؤلفه از سالمتی روانی (شادمانی)،
می تواند به مادران کودکان مبتال به لکنت زبان کمک کند تا با فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکالت
فردی و بین فردی فرزندشان که منشأ آنها نگرانی از قضاوتها و ارزیابیهای دیگران مییاشند ،مقابله کنند
و به رشد روانی خود و فرزند مبتال به لکنت ،کمک کنند (موحدی و فخری .)1292،همان گونه که قبال
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اشاره گردید ،اگر برای بهبود وضعیت روانی و اجتماعی مادران کودکان مبتال به لکنتزبان تالشهایی صورت
گیرد ،میتواند در روابط آنها با اطرافیان و کودک مبتال به لکنتزبان ،مؤثر باشد (موحدی و فخری.)1292،
یکی از مداخالتی که در این پژوهش ،مد نظر است ،کیفیت زندگی درمانی 1است و مدلی است که به دنبال
ایجاد بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی ،بر اساس یک مدل پنج راهه که عبارت است از تغییر نگرش ،تغییر
اولویت ،تغییر استاندارد ،تغییر اهداف و افزایش رضایت از سایر ابعاد زندگی در  10حیطه اصلی زندگی
می باشد .این مدل عبارت است از تغییر نگرش ،تغییر اولویت ،تغییر استاندارد ،تغییر اهداف و افزایش رضایت
از سایر ابعاد زندگی در  10حیطه اصلی زندگی که شامل پنج استراتژی عبارتند از :شرایط زندگی ،نگرشها،
استانداردهایی که ما برای خودمان تعریف کرده ایم ،اولویتبندی حیطهها ،رضایت کلی از زندگی میباشد.
حوزههای اصلی زندگی شامل بهداشت و سالمت جسمانی ،عزت نفس ،اهداف و ارزشها ،پول و مادیات ،کار،
بازی ،یادگیری ،خالقیت ،کمک به دیگران ،عشق ،دوستان ،فرزندان ،خویشاوندان ،خانه ،همسایهها ،جامعه،
همسر میباشد(فریش .)0664 ،در این مدل ،روانشناسی مثبت و روانشناسی سالمت با رویکردهای
شناختی ترکیب شده است (تقوی الریجانی ،نیکبخت نصرآبادی ،یونسپور و عرشیها .)1290 ،تحقیقات
نشان دهنده تاثیر کیفیت زندگی درمانی بر متغیرهای روانشناختی از جمله بر کاهش عالئم افسردگی و
شادمانی (نقیبی ،سعیدی و خزائی )1290 ،و امیدواری (سنف و لیوآ )0612 ،اثر معنادار دارد.
درمان پذیرش و تعهد 0یکی دیگر از شیوههای درمانی و آموزشی است که هدف اصلی آن تقویت
انعطافپذیری روانشناختی است .مراد از انعطافپذیری روانشناختی توانایی تماس با لحظههای زندگی و
تغییر یا تثبیت رفتار است ،رفتاری که به مقتضات موقعیت ،همسو با ارزشهای فرد میباشد .به بیانی دیگر،
به افراد یاری میرسان د تا حتی با وجود افکار ،هیجانات و احساسات ناخوشایند ،زندگی رضایت بخشتری
داشته باشند (کسیال و همکاران .)0606 ،درمان پذیرش و تعهد از شش فرآیند درمانی مهم و مرتبط با
یکدیگر تشکیل یافته است که عبارتند از :گسلش شناختی ،پذیرش ،تماس با لحظه اکنون ،خویشتن
مشاهدهگر ،ارزشها ،اقدام متعهدانه (نریمانی ،عباسی ،ابوالقاسمی و احدی .)1291 ،تاکنون ،پژوهشهایی
نیز در رابطه با درمان پذیرش و تعهد بر متغیرهای پژوهش حاضر و سایر متغیرهای روانشناختی انجام شده
است که تاثیر این نوع درمان را نشان داده است از جمله نریمانی ،عباسی و ابوالقاسمی و احدی( )1291بر
تنظیم هیجان و هایز و همکاران )0612( ،بر بهبود شناختهای غلط ،سعید منش و عزیزی ( )1290بر
سبکهای دفاعی و زارع ( )1290بر انعطافپذیری شناختی نشان دادند .همچنین پژوهشهایی به بهبود
قدردانی و بخشش پرداختهاند از جمله عطایی و یوسفی ( )1294اثربخشی کیفیت زندگی درمانی را
برقدردانی زنان سرپرست خانوار نشان دادهاند؛ هنرپروران ( )1292اثربخشی روش پذیرش و تعهد را بر
بخشش زنان خیانت دیده نشان داد.
با توجه به لزوم بهبود وضعیت روانی مادران کودکان مبتال به لکنتزبان و تاثیر آن بر روابط با فرزندانشان،
پژوهش حاضر بر آن بود تا به مقایسه تاثیر کیفیت زندگی درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر متغیرهای
قدردانی و شادمانی در بین این دسته از مادران بپردازد .الزم به ذکر است تا کنون پژوهشی به مقایسه این
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دو روش در این جامعه آماری نپرداخته است .همچنین نتایج چنین پژوهشی میتواند به تنظیم روشهای
توانمندسازی روان شناختی برای مادران مبتال به کودکان لکنت زبان کمک نماید .به این ترتیب فرضیه اصلی
این پژوهش بدین شرح بود:
 -1کیفیت زندگی درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی مادران کودکان  7تا  11ساله مبتال
به لکنت زبان در مرحله پس آزمون موثر است.
- 0کیفیت زندگی درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی مادران کودکان  7تا  11ساله مبتال
به لکنت زبان در مرحله پیگیری پایدار است.
 -2اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در مقایسه با درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی مادران
کودکان  7تا  11ساله مبتال به لکنت زبان تفاوت معناداری دارد.
روش پژوهش
این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه شاهد بود و در آن از بسته کیفیت زندگی
درمانی آقایی و یوسفی ( )1290و بسته پذیرش و تعهد سلیمی سودرجانی و یوسفی ( )1290طرح پژوهشی
از نوع نیمه آزمایشی ،دو گروه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه
آماری شامل تمامی مادران کودکان  7تا  11ساله مبتال به لکنتزبان شهر اصفهان در سال 1299-1299
بود .علت انتخاب این گروه سنی آن بود که به نظر میرسد این گروه به علت حضور در دبستان برای اولین
بار و ضرورت تعامل با دیگران و خطر نپذیرفته شدن از سوی دیگران ،تجربه کم برای حضور در محیطهای
بزرگ و نیاز به مادر در این سنین ،استرس زیادی را تحمل میکنند و به مادرشان نیز این استرس را انتقال
میدهند .نمونهگیری با مراجعه به مراکز گفتاردرمانی و مشاوره شهر اصفهان انجام شد .تعداد  06نفر از این
مادران با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند به این ترتیب که با چاپ اطالعیه برگزاری دوره و توزیع
آن در مراکز گفتار درمانی ،مادران داوطلبی که ثبتنام کردند و از مالکهای ورود که عبارت بودند از :داشتن
کودک مبتال به لکنت زبان ،داشتن تحصیالت حداقل دیپلم ،آمادگی و توافق برای شرکت در ده جلسه
آزمایشی برخوردار بودند ،انتخاب شدند و به صورت تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل (هر گروه  06نفر)
گمارش شدند .نحوه انتخاب بر اساس مالکهای ورود و خروج بود .به منظور تعیین حجم نمونه با استفاده
از جدول چان (چان و پنیلدیکان )0660 ،و در سطح ( ) P=6/61و ( )Power=6/96برای هر گروه بیست
نفر انتخاب شد .الزم به ذکر است توان باالی  6/96پس از تحلیل دادهها نیز موید کفایت حجم نمونه است.
به منظور گمارش تصادفی ابتدا شرکتک نندگان در سه گروه جای گرفتند سپس به هر گروه یک شماره
اختصاص یافت و مقرر شد اولین شماره در قرعه وارد گروه آزمایشی کیفیت زندگی درمانی و دومین قرعه
وارد گروه آزمایشی پذیرش و تعهد و گروه باقی مانده در گروه گواه گمارش شوند.
شرایط ورود افراد نمونه عبارت بودند از :دارای فرزند مبتال به لکنتزبان باشند .فرزندشان دختر باشد ،تمایل
به شرکت در جلسات آموزشی را داشته باشند .عدم ابتال به بیماری جسمی یا روانی و یا سوءمصرف مواد که
مانع از شرکت در جلسات بشود که به شکل سؤال کتبی به هنگام ثبتنام در دورههای آموزشی ،پرسیده
شد؛ و همزمان در دوره دیگری شرکت نکنند .شرایط خروج عبارت بودند از :عدم تمایل به ادامه جلسات از
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سوی هرکدام از شرکتکنندگان .ایجاد بی نظمی در جریان جلسات و عدم تعهد به انجام تکالیف .کد اخالق
در پژوهش از شورای بالینی و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) دریافت
گردید .اطالعاتی در مورد نوع درمان ،نحوه حضور افراد در جلسات ،ارایه شد .رازداری به عنوان یک اصل
اساسی در درمان توضیح داده شد و در نهایت ،مراجعانی که رضایت خود را برای شرکت درگروهها اعالم
کردند ،انتخاب شدند .با توجه به رعایت نکات مربوط به اخالق در پژوهش ،اطمینان شرکت کنندگان حاصل
شد و محققین از خلوص و صداقت شرکت کنندگان در پاسخ دهی به سواالت اطمینان حاصل کردند.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس قدردانی .در این پژوهش به منظور بررسی روحیه قدردانی در این مادران از پرسشنامه

قدردانی1

استفاده شد .این پرسشنامه توسط ایمونز ،مککالف و تسانگ ( )0662طراحی شدهاست و مشتمل بر شش
گویه میباشد که روی طیف شش درجهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )0نمرهگذاری میشود .دو
گویه از سؤاالت این پرسشنامه (گویه  2و  ،)0به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .پایینترین نمره 0
که نشان از روحیه قدردانی پایین و باالترین نمره  20است که نشان از روحیه قدردانی باال دارد .از جمله
گویههای آن میتوان به این عبارت اشاره کرد "روزانه برای موضوعات زیادی شکرگزارم" .هر گویه ،میزان و
شدت قدردانی را که فرد تجربه میکند ،اندازه میگیرد .این پرسش نامه یک مقیاس خودگزارشی تک بعدی
است که قدردانی را در گروههای سنی نوجوان تا بزرگسال (دامنه سنی  11تا  74سال) ،را ارزیابی میکند.
سازندگان روایی همگرای آن را با همبستگی مثبت و معنادار بین شادی و عزت نفس با قدردانی و همچنین
روایی واگرای آن را با همب ستگی منفی و معنادار با حسادت و اضطراب نشان دادند .همسانی درونی این
پرسش نامه به وسیله روشهای آلفای کرونباخ و پایایی تنصیفی بررسی گردید .در ایران در پژوهشی آلفای
کرونباخ این پرسش نامه را از  6/74تا  6/90گزارش دادند (آقابابایی ،فرهانی و فاضلی مهرآبادی .)1299 ،در
این پژوهش نیز مجدد همسانی درونی محاسبه شد و باالی  6/70به دست آمد.
.2پرسشنامه شادکامی آکسفورد .2توسط هیلز و آرگیل ( )0660تدوین شد .این پرسشنامه شامل 09
سوالی است که روی طیف شش درجهای از کامال مخالفم تا کامال موافقم نمرهگذاری میشود 10 .سوال آن
به شکل معکوس نمرهگذاری میگردد .آلفای کرونباخ پرسشنامه 6/91گزارش شده است .پایینترین نمره
آن  6و باالترین نمره در آن  154است .همچنین روایی همگرا از طریق ارتباط معناداری بین این پرسشنامه
با نمرات رضایت از زندگی ،خوشبینی و برونگرایی به دست آمده است و روایی سازه آن شش عامل رضایت
زندگی ،احساس خوشی ،عزت نفس ،آرامش ،احساس کنترل و کارآمدی را مشخص کرد (هیلز و آرگیل،
 .) 0660در ایران نیز روایی و پایایی این مقیاس بررسی شده و همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ باالی
 6/79گزارش شد .همچنین روایی سازه به کمک تحلیل عامل اکتشافی شش عامل را تایید کرد و روایی
همگرا با همبستگی معنادار با عزت نفس و رضایت زندگی بررسی و تایید شده است (نجفی و همکاران،
 .)1291در پژوهش حاضر نیز مجددا همسانی درونی بررسی و  6/92به دست آمد.

1. Gratitude scale
2. Oxford happiness scale
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 .3طرح آموزش کیفیت زندگی درمانی .این طرح بر اساس نظریه فریش ( )0660برگرفته از آقایی و
یوسفی ( )1290در ادامه آمده است:
جلسه اول .معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،ایجاد یک رابطه مبتنی بر همکاری و تعیین اهداف
گروه.
جلسه دوم .ارائه اطالعات ضروری در مورد کیفیت زندگی درمانی ،اجرای فنون شناخت ابعاد زندگی و تعیین
حیطههای رضایت بخش و غیر رضایت بخش.
جلسه سوم .آشنایی اعضا با پنج بعد رضایت از زندگی ،تعیین هدف برای ابعاد مختلف  10بعد زندگی و
نظارت بر ابعاد زندگی با توجه به مشخص سازی میزان رضایت.
جلسه چهارم .آشنایی اعضا با سه محور بهبود کیفیت زندگی :غنای درونی ،کیفیت زمان و معنای زندگی،
بیان الزامات رسیدن به غنای درونی و راههای رسیدن به آن ،تعریف و درک نیمرخ روانی استرس ،تعریف
کیفیت زمان ،بررسی فنون رسیدن به کیفیت زمان :فوری و بلندمدت.
جلسه پنجم .آشنایی با سایر فنون کیفیت زمان ،معنای زندگی و فنون آن ،راههای رسیدن به معنای زندگی،
آموزش چگونگی تدوین اهداف معناآفرین.
جلسه ششم .توضیح و آموزش فن تغییر شرایط و فن تغییر نگرش به هنگام تجربه هیجانات منفی.
جلسه هفتم :آشنایی با مدل پنجگانه رضایت از زندگی (سه فن تغییر اهداف /اولویتها/تقویت رضایتمندی
در سایر حیطهها).
جلسه هشتم .آشنایی اعضا با سه روش تکمیلی بهبود کیفیت زندگی (مهارتهای کنترل زندگی ،کنترل
هیجان ،اصول شادمانی).
جلسه نهم .جمع بندی مطالب و تاکید بر کاربرد دستاوردهای برنامه آموزشی از طریق تمرین در زندگی
واقعی جهت حفظ نتایج درمان و پیشگیری از عود.
جلسه دهم .پاسخگویی به سواالت و انجام پسآزمون.
 .4طرح درمان پذیرش و تعهد .بر اساس نظریه هایز ،برگرفته از سلیمی سودرجانی و یوسفی ()1290
آماده شد و در ادامه آمده است:
جلسه اول .معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،ایجاد یک رابطه مبتنی بر همکاری و تعیین اهداف
گروه.
جلسه دوم .ارائه اطالعات ضروری در مورد درمان پذیرش و تعهد و بیان منطق درمان ،گفتگو درباره عوامل
موثر در ایجاد هیجانات منفی و پریشانی روانی.
جلسه سوم .آشنایی اعضا با مفاهیم آموزه های کالمی و اجتناب تجربی ،و آثار و عواقب آن و معرفی
انعطافپذیری شناختی به عنوان یک روش موثر.
جلسه چهارم .آشنایی با مفهوم پذیرش و راهکارهای مدیریت عالئم روانشناختی و تغییر کارکرد آنان،
شیوههای صحیح مواجهه با افکار و احساسات دردناک.
جلسه پنجم .آشنایی با آمیختگی شناختی در مقابل انعطافپذیری شناختی ،خطرات آمیختگی شناختگی،
نحوه مدیریت آمیختگی شناختی به کمک ذهنآگاهی و زندگی در زمان حال.
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جلسه ششم .آشنایی و تمرین فنون رهایی از افکار و احساسات سمج و دردناک ،آموزش روش ارزیابی
بدکارکرد و کارآ و نحوه روبه رویی با افکار بدکارکرد ،آموزش بسط آگاهی.
جلسه هفتم .آشنایی مراجعان با مفاهیم خود مفهوم سازی شده و خود مشاهده گر ،آشنایی با آگاهی خالص،
توجه به خود در اینجا و اکنون.
جلسه هشتم .آشنایی با نقش ارزشهای زندگی و تعهد به آنها و انتخاب سرزندگی به جای همجوشی با
افکارناکارآمد ،آشنایی و تمرین فنون تعیین ارزشها و نحوه انتخاب ارزپشهای برتر.
جلسه نهم .جمعبندی مطالب و تاکید بر کاربرد دستاوردهای برنامه آموزشی از طریق تمرین در زندگی
واقعی جهت حفظ نتایج درمان و پیشگیری از عود.
جلسه دهم .پاسخگویی به سواالت و انجام پسآزمون.
شیوه اجرا .پس از اخذ مجوز و کد اخالق و نمونهگیری طی پنج هفته و هر هفته دو جلسه نود دقیقهای
افراد در معرض آموزش قرار گرفتند .آموزشگر در هر دو گروه یکسان بود و آموزشها در فرهنگسرای بانوان
آفتاب وابسته به شهرداری اصفهان انجام شد .گروه گواه هیچ آموزشی تا پایان دوره دریافت نکردند .پیش از
شروع دوره ،پس از اتمام جلسات آموزشی و  54روز پس از اتمام دوره هر سه گروه در معرض ارزیابی با
ابزارهای پژوهشی قرار گرفتند .محتوای آموزشی هر دو گروه از هدف ،محتوی و تکلیف برای هر جلسه پیروی
میکرد .الزم به ذکر است هر دو گروه توسط آموزشگر برخوردار از صالحیت در این دو درمان و هفتهای
یکبار در مرکز بانوان شهرداری اصفهان آموزشها ارائه شد؛ به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استباطی (تحلیل واریانس با اندازههای تکراری استفاده شد .محاسبات
آماری توسط نرم افزار  SPSS-23انجام شد.
یافتهها
در هر سه گروه میانگین سنی مادران باالی سی سال بود ،در گروه آزمایش اول  ،6/24در گروه آزمایش دوم
و در گروه کنترل  %56مادران دیپلم و زیر دیپلم و مابقی باالی دیپلم بودند ،همچنین  %06در گروه آزمایش
اول %04 ،در گروه آزمایش دوم تنها یک فرزند داشتند و مابقی بیش از یک فرزند داشتند.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد ابعاد قدردانی و شادمانی براساس گروه
پیشآزمون
متغیر

گروه

قدردانی

روش کیفیت
زندگی درمانی
روش درمان
پذیرش و تعهد
گروه گواه

شادمانی

روش کیفیت
زندگی درمانی

میانگین

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیری
میانگین

انحراف
استاندارد

10/0

5/91

00/2

4/0

00/1

4/12

10/04

5/97

09/24

5/97

09/04

5/90

10/94

5/79

10/9

4/60

17/2

4/17

76/04

9/95

91/0

16/24

90/9

11/07
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76/9

9/2

162/14

16/20

162/04

16/07

76/54

9/44

76/24

9/24

76/44

9/40

نتایج جدول  1نشان میدهد که نمرات قدردانی و شادمانی پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش روش کیفیت
زندگی درمانی و همچنین گروه آزمایش روش درمان پذیرش و تعهد نسبت به گروه کنترل تغییر کرده است.
به منظور بررسی معناداری این تفاوت و با توجه به اینکه سه بار هر آزمودنی در معرض ارزیابی قرار گرفته
است از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری استفاده شد؛ در ادامه به منظور بررسی نرمال بودن
دادهها ،پیشفرض برابری واریانسها و برابری واریانس نمرات متغیر وابسته از کلموگراف-اسمیرنف ،لوین و
ماچلی استفاده شده که نتایج در جدول  0آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرات و آزمون همگنی واریانسها و کرویت
متغیر
قدردانی

بخشش

مرحله

کلموگراف-اسمیرنوف

آزمون ماچلی

آزمون لوین

مداخله

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

پیشآزمون

6/919

6/129

6/677

6/900

6/949

6/609

پسآزمون

6/920

6/060

6/605

6/929

پیگیری

6/996

6/000

6/629

6/900

پیشآزمون

6/647

6/962

6/692

6/901

پسآزمون

6/906

6/067

6/695

6/919

پیگیری

6/994

6/926

6/994

6/147

6/194

6/649

نتایج آزمونها در جدول  0نشان میدهد که دادهها از توزیع نرمال پیروی میکند ،واریانس متغیرهای وابسته
تفاوت معنادار ندارد و واریانس متغیرهای وابسته در سه مرحله در کل با هم تفاوت معناداری ندارد و پیش
فرضهای استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری رعایت شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس اندازههای تکراری قدردانی و شادمانی بر حسب گروه
متغیرها

منبع
تغییرات
قدردانی

شادمانی

عامل(1زمان)
درون
عامل*1گروه
آزمودنیها
خطا
گروه
بین آزمودنیها
درون
آزمودنیها
بین
آزمودنیها

عامل(1زمان)
عامل*1گروه
خطا
گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1429/525
1695/422
74/766
0600/522

0
5
115
0

709/017
071/122
6/005
1612/017

12601/279
7044/699
200/907
15955/079

0
5
115
0

0416/099
1912/770
2/019
7570/229

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

1149/299
569/210

6/666
6/666

6/942
6/924

12/779

6/666

6/400

0602/109
402/011

6/666
6/666

6/972
6/940

04/147

6/666

6/009
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نتایج تحلیل واریانس اندازههای تکراری نشان میدهند که بین گروههای آزمایش و کنترل تغییر معناداری
در میانگین نمرات متغیرهای قدردانی و شادمانی ،از پیشآزمون به پسآزمون و پیگیری به وجود آمده است؛
همچنین با توجه به جداول فوق تغییرات میانگین متغیرهای قدردانی و شادمانی در گروه آزمایش روش
درمان پذیرش و تعهد دال بر اثربخشتر بودن روش نسبت به سایر گروههاست؛ در نتیجه میتوان گفت مدل
روش درمان پذیرش و تعهد از سایر گروهها موثرتر است همچنین توان آزمون باالی  6/96نشان میدهد که
حجم نمونه از کفایت الزم برخوردار بوده است؛ به منظور مشخص شدن تفاوت بین گروهها از آزمون تعقیبی
 LSDاستفاده شد؛ جدول  5نتایج این تحلیل را نشان میدهد.
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل آزمون  LSDبه منظور مقایسه تفاوت میانگین گروهها در قدردانی
متغیرها

گروه

قدردانی

گروه کیفیت زندگی درمانی-گروه
درمان پذیرش و تعهد
گروه کیفیت زندگی درمانی-گروه
گواه
گروه درمان پذیرش و تعهد-گروه گواه

شادمانی

گروه کیفیت زندگی درمانی-گروه
درمان پذیرش و تعهد
گروه کیفیت زندگی درمانی-گروه
گواه
گروه درمان پذیرش و تعهد-گروه گواه

تفاوت

انحراف

سطح

کران

کران

میانگین

استاندارد

معناداری

پایین

باال

*-9925

1/400

6/662

-9/619

-1/759

*2/092

1/400

6/656

6/159

0/519

*9/107

1/400

6/666

4/621

11/260

*-7/046

2/157

6/619

-12/941

-1/259

*15/222

2/157

6/666

9/620

06/025

*01/992

2/157

6/666

14/090

09/095

جدول  5نشان می دهد که تفاوت میانگین متغیرهای قدردانی و شادمانی بین گروه آزمایش روش کیفیت
زندگی درمانی با گروه آزمایش روش درمان پذیرش و تعهد معنادار است .تفاوت میانگین متغیرهای قدردانی
و شادمانی بین گروه آزمایش روش کیفیت زندگی درمان ی با گروه کنترل معنادار است .تفاوت میانگین
متغیرهای قدردانی و شادمانی بین گروه کنترل با گروه آزمایش روش درمان پذیرش و تعهد معنادار است.
با توجه به جدول  1تغییرات میانگین قدردانی و شادمانی در گروه آزمایش روش درمان پذیرش و تعهد دال
بر اثربخشتر بودن روش نسبت به سایر گروهاست .در نتیجه میتوان گفت روش درمان پذیرش و تعهد از
سایر گروهها موثرتر است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش کیفیت زندگی درمانی و پذیرش و تعهد بر بهبود قدردانی و شادمانی
مادران دارای کودکان مبتال به لکنتزبان انجام شد .تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با
اندازههای تکراری و آزمون  ،LSDنشان داد که روش پذیرش و تعهد اثربخشتر از روش کیفیت زندگی
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درمانی است .تا کنون پژوهشی به مقایسه دو روش کیفیت زندگی درمانی و پذیرش و تعهد نپرداخته بود
که بتوان همسویی یا ناهمسویی نتایج آن پژوهشها را با نتایج این پژوهش بررسی کرد اما به هر ترتیب
پیش از این پژوهش های دیگر اثربخشی کیفیت زندگی درمانی را بر بهبود سرمایه روانشناختی ،استرسهای
والدگری مادران مبتال به کودکان استثنایی نشان دادهاند (آقایی و یوسفی )1290 ،قدردانی زنان سرپرست
خانواده (عطایی و یوسفی .)1290 ،همچنین اثربخشی رکیفیت زندگی درمانی بر تنظیم هیجان (آقایی و
یوسفی )1290 ،و فرسودگی شغلی (یوسفی و سبحانی .)1297 ،به این ترتیب میتوان گفت نتایج این
پژوهش در زمینه اثربخشی تک تک این روشها بر سایر سازههای روانشناختی با نتایج این پژوهش که
نشان داد هریک از این روشها نیز میتوانند قدردانی و شادمانی را بهبود بخشند همسو میباشد.
در تبیین اثربخشتر بودن روش درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی میتوان گفت روش درمان
پذیرش و تعهد ،حاوی فنون و تمرینات و راهبردهایی است که به انعطافپذیری شناختی منجر میشود
مانند تمرینات گسلش از افکار ،پذیرش هیجانات ناراحتکننده و تغییر کارکرد آنها ،آزاد شدن از اسارت
خود توصیفیها و دستیابی به قدرت مشاهده خود ،زندگی در زمان حال ،تعیین ارزشها در زندگی و انجام
عمل مبتنی بر ارزشها و در عین حال متعهد شدن به رفتار متعهدانه(دمیرتاس ..)0606 ،به نظر میرسد
این راهبردها و فنون مرتبط به آن کمک کرده است تا این مادران بتوانند بدون این که از افکار و هیجانات
منفی اجتناب کنند ،آنها را مدیریت کرده و با مشاهده خودشان در صحنههای مختلف زندگی بتوانند
بهترین تصمیم را برای آن موقعیت اتخاذ کنند همچنین با توجه به شرایط خودشان ارزشهایی را تعیین
نمایند که به آنان کمک نماید تا زندگی آسانتری داشته باشند .همچنین به رفتارهای صحیح متناسب با
زندگی خودشان متعهد و پای بند باشند؛ به این ترتیب انعطافپذیری شناختیشان افزایش یابد و با افزایش
انعطاف پذیری شناختی ،تفکر و هیجانات از حالت منفی و پایدار خارج شده و سیالتر شده و در نتیجه
احتمال اینکه فرد بتواند به ابعاد مثبت زندگی توجه کرده و روحیه قدردانیاش بهبود یابد ،افزایش مییابد.
همچنین یافتهها حاکی از آن است که انعطافپذیری شناختی ارتباط نزدیک با افزایش خلق و شادمانی دارد
همچنین یافتهها نشان داد آموزشهای مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی نیز توانسته متغیرهای قدردانی و
شادمانی را افزایش دهد در تبین این یافته باید گفت در کل آموزشهای این روش بر سه اصل ،پنج راهبرد
است؛ این اصول عبارتاند از افزایش غنای درونی ،بهبود کیفیت زمان و بهبود معنا و هدف زندگی و پنج
راهبرد آن تغییر نگرش ،تغییر اولویت ،تغییر استانداردها ،تغییر شرایط عینی و افزایش رضایت از زندگی در
ابعادی که میتوان رضایت را افزایش داد (یوسفی و سبحانی.)1297 ،؛ به نظر میرسد آگاهیها و تمرینات
مرتبط با این روش کمک کرده است مدیریت امور روزمره توسط این مادران بهبود یافته و توانایی آنان برای
توجه به نکات مثبت زندگی ارتقا یافته و آنان مثبتنگرتر شوند و این عوامل در کنار هم باعث شده تا خلق
مادران افزایش یابد و در نتیجه روحیه قدردانی نیز در آنان افزایش پیدا کند .در همین راستا سایر پژوهش-
گران نیز نشان دادهاند که این آموزشها میتوانند سازههای منفی را کاهش دهند و در نتیجه حاالت مثبت
روانشناختی را بهبود بخشند
در تبیین اثربخشتر بودن روش پذیرش و تعهد نسبت به کیفیت زندگی درمانی میتوان علت آن را در قالب
درمان آن جستجو کرد چرا که حاوی تمرینات مشخص ،متعدد و متنوع برای هر یک از راهبردهای ششگانه
این روش نسبت به روش کیفیت زندگی درمانی است که باعث میشود تا این روش در بهبود سازههای
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روانشناختی موثر باشد .به هرحال با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفت که درمان پذیرش و تعهد،
در زمینه پذیرش وقایع درونی دردناک که در اثر شرایط بیرونی مانند مشاهده لکنتزبان فرزند و مشاهده
واکنش اطرافیان نسبت به لکنت زبان او ،به وجود میآید ،در مقایسه با کیفیت زندگی درمانی ،از اثر بخشی
بیشتری برخوردار است و موجب میشود تا این مادران ،بیشتر برای خود و فرزند مبتال به لکنتزبانشان،
ارزشها و تعهداتی قائل شوند و از پیشداوری در مورد تواناییهای خود و فرزندشان ،پرهیز کنند.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت روش کیفیت زندگی درمانی و پذیرش و تعهد هر دو
برای بهبود سازههای مثبت در بین مادران دارای فرزند لکنتزبان موثرند و میتوانند با بهبود قدردانی و
شادمانی این دسته از مادران از رنجشهای روانی آنان بکاهند .این پژوهش همچون سایر پژوهشها
محدودیت هایی داشت از جمله :ناتوانی در کنترل برخی از متغیرهای غیر مرتبط و مخدوشکننده؛ مانند
تعداد فرزندان یا شدت لکنت زبان ،مقطعی بودن پژوهش و محدودیت نتایج به زمان ارزیابی متغیرها در
کوتاهمدت از محدودیتهای این پژوهش بودند ،بنابراین پیشنهاد میشود به منظور اطمینان از
برگشتناپذیری این آموزشها و مدت زمانی استفادهی فراگیران از این راهبردها طی پژوهشی طولی ،وضعیت
این مادران بررسی و همچنین تاثیر این آموزشها در عملکردی خانوادگی و اجتماعی نیز بررسی گردد .با
توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود اساتید حوزه کودکان استثنائی برای آموزش به دانشجویان خود،
یافتههای پژوهش حاضر را به ویژه در ارتباط با کودکان مبتال به لکنت نیز مدنظر خود قرار دهند و درمانگران
براساس نتایج حاصل ،از هر دو روش کیفیت زندگی درمانی و درمان پذیرش و تعهد جهت بهبود رابطه والد-
فرزندی مادران و کودکان مبتال به لکنتزبان استفاده نمایند.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد.
سپاسگزاری
این مطالعه در قالب رساله دکتری روانشناسی عمومی اجرا گردیده است .در این راستا از تمامی مراکز گفتار
درمانی و مادران کودکان مبتال به لکنت زبان که در این پژوهش همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
مطالعه حاضر برگرفته از رساله مقطع دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی با کد اخالق
 IR.IAU.KHUISF.REC.1398.051و کد رساله 1754856588720811397162295063
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان میباشد .بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان و استادان و کلیه مراجعانی که در اجرای این طرح تحقیقاتی همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی
به عمل میآید.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) است و
تمامی نویسندگان در مراحل مختلف انجام رساله و تدوین و ارسال این مقاله نقش داشته¬اند.
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***
پرسشنامه قدردانی فرم  6گویهای ()GQ-6
با استفاده از مقیاس زیر ،کنار هر جمله عددی بنویسید تا میزان موافقتان با آن جمله را مشخص سازید.
 =1به هیچ وجه در مورد من صادق نیست.
 =0چندان در مورد من صادق نیست.
 =2تا حدودی درمورد من درست است.
 =5در مورد من بسیار صادق است.
 =4کامال در مورد من درست است.
 .1چیزهای بسیاری در زندگی دارم که نسبت به آنها شکرگذارم.
 .0اگر مجبور باشم همه آن چیزهایی را که نسبت به آنها احساس قدردانی میکنم فهرست کنم ،فهرست بسیار
بلند باالیی خواهد شد.
 .2وقتی به دنیا مینگرم چیز زیادی نمیبینم که برای آن شکرگزار باشم.
 .5من سپاسگزار افراد زیادی هستم.
 .4هرچه سنم بیشتر میشود ،خود را در سپاسگزار بودن از افراد ،رخدادها و شرایطی که بخشی از گذشته زندگی ام بودند تواناتر مییابم.
 .0ممکن است زمان زیادی سپری شود و من خود را قدردان چیز یا کسی ندانم.

***
پرسشنامه شادکامی آکسفورد

لطفا احساسات خود را در نظر بگیرید و گزینهای که احساس شما را توصیف میکند ،را انتخاب کنید.
کامال موافقم
 .1من بی نهایت شاد هستم
 .0احساس اطمینان دارم که آینده
 .2سرشار از امید و تحققق است
 .5من در مجموع از همهچیز راضی هستم
 .4احساس میکنم تمام ابعاد زندگی تحت کنترل من قرار
دارد
 .0احساس میکنم زندگی سرشار از پاداش است
 .7از آنچه که هستم ،شادمانم
 .9من همیشه یک اثر خوبی روی رویدادها دارم
 .9من به زندگی عشق میورزم.
 .16من شدیدا به سایرین عالقمند هستم.
 .11هر نوع تصمیمی را میتوانم به راحتی بگیرم
 .10احساس میکنم هر کاری را قادر به انجام آن هستم

موافقم

تا
موافقم
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مخالفم
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این روزها همیشه وقتی از خواب بیدار میشوم بیش از
گذشته ،انرژی دارم
احساس میکنم انرژی بدون حد و مرزی دارم
کل دنیا به نظر من زیباست
من هرگز تا این حد از نظر فکری و ذهنی هوشیار
نبودم ،جوری که این روزها هستم.
احساس میکنم در اوج دنیا قرار دارم.
من همه را دوست دارم و به همه عشق میورزم
تمام رویدادهای گذشته به نظر میآید فوقالعاده شاد
بودند.
من همواره در احساس نشاط به سر میبرم.
هر چیزی را که میخواستم انجام دادم
وقت من طوری تنظیم شده است که میتوانم هرچیزی
را که میخواهم ،انجام بدهم.
من همیشه ارتباط خوبی با سایرین دارم
همیشه اثری نشاط آفرین روی سایرین میگذارم
زندگی من در مجموع معنیدار و هدفدار است
من همیشه متعهد و درگیر هستم
من فکر میکنم دنیا یک مکان فوقالعاده است.
من همیشه میخندم
من فکر میکنم بهطور فوقالعادهای جذاب به نظر
میرسم
هرچیزی مرا شگفتزده میکند.
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Comparing the effectiveness of quality of life therapy with
acceptance and commitment therapy on appreciation and
happiness among mothers of children with stuttering
disorder
Setareh. Ataabadi 1, Zahra. Yousefi *2, & Felor. Khayatan
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Abstract
Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of quality of life therapy with
acceptance and commitment therapy on appreciation and happiness among mothers of
children aged 7 to 11 years with stuttering. Methods: This quasi-experimental study was
a two-group design with a control group with pre-test, post-test and 45-day follow-up. The
statistical population included all mothers with children with stuttering in 2019-2020. The
statistical sample consisted of 60 mothers of children with stuttering who were selected by
convenience sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control
group (20 people in each group). The first experimental group underwent Frisch (2005)
quality of life therapy training during ten ninety-minute sessions and the second
experimental group underwent acceptance and commitment therapy training during
ninety-minute sessions (2013), and the control group did not receive any training during
the trainings. Research instruments included: Emmons et al. (2003) Appreciation
Questionnaire and Oxford Happiness Questionnaire (2002). The collected data were
analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential
statistics (analysis of variance with repeated measures). Results: The results of statistical
analysis showed that the quality of life therapy method (F = 408.31, p = 0.000) and
acceptance and commitment method (F = 0.563, p = 0.000) were effective in improving
the dependent variables. Have been; But the method of acceptance and commitment
treatment has been more effective than the quality of life and treatment (P <0.01).
Conclusion: According to the analysis of the findings of the present study, with the help
of quality of life therapy and acceptance and commitment treatment, Psychological
constructs among mothers of children with stuttering helped and the method of acceptance
and commitment is more effective in this regard.
Keywords: Quality of life therapy, Acceptance and Commitment therapy, Appreciation,
Happiness, Stuttering.
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