اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان در افراد
دارای لکنت زبان
هما

انصاری1

 .1دکترای مشاوره خانواده ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران(.نویسنده مسئول)
چکیده
لکنت یکی از بیماریهای بحثبرانگیز و یک اختالل گفتاری چندوجهی روانی حرکتی است که در جریان طبیعی گفتار فرد روی
میدهد و همراه با تغییرات رفتاری ،شناختی و نگرشی است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر
انعطافپذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان در افراد دارای لکنت بود .بدین منظور از میان مراجعهکننده به مراکز
گفتاردرمانی  03نفر بهصورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .هر دو گروه قبل
و بعد از شرکت در جلسات آموزشی و  6ماه بعدازآن ،ازنظر میزان پریشانی و گفتار نامناسب مورد آزمون قرار گرفتند .گروه
آزمایش در  21جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند ولی گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .دادهها از
طریق تحلیل کواریانس واریانس با استفاده از نرمافزار  SPSS-22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس دادهها
نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش بهبود گفتار بیماران مبتالبه لکنت زبان مؤثر است؛ بنابراین میتوان با استفاده
از این شیوه در کاهش پریشانی و گفتار نادرست این بیماران کمک کرد و از گسترش پریشانی و گفتار نامتناسب و نامفهوم آنها
کاست.
کلمات کلیدی :درمان پذیرش و تعهد ،انعطافپذیری و تنظیم هیجان ،سازگاری روان.
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انصاری

مقدمه
زبان از عملکردهای شناختی سطح عالی مغز محسوب میشود و گفتار نمود و تجلی عینی و قابلشنیدن زبان است .گفتار و زبان
هر یک ممکن است جداگانه یا باهم به دالیل مختلف دچار آسیبهایی به درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی اصلی انسان را
مختل نمایند .یکی از شایعترین این اختالالت ،لکنت است )کوتبای ،موسا ،ال سدی و نابی .)1322 ،لکنت ،یکی از بیماریهای

ادامه یافته و بهعنوان یک اختالل مزمن و پایدار روانی گفتار و با تنوعی از رفتارهای وابسته مطرح است .مطابق دیدگاههای مختلف
درمانگران ،درمان لکنت در همه دورههای کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی بسیار متغیر است .بهعنوان نمونه مدل دوعاملی وبستر
( )2991لکنت را ناشی از دو عامل میداند  :)2ضعف در ناحیه محرک تکمیلی یا ناحیه حرکتی مکمل ) (SMAنیمکره چپ برای
کنترل گفتار و توالی حرکات  )1مداخله و فعالیتهای عصبی نیمکره راست ازجمله ترس ،اضطراب ،اجتناب ،هیجانات منفی و
غیره .طبق این دیدگاه درمان موفق لکنت منوط به در نظر گرفتن هر دو عامل است؛ بنابراین برای عامل اول از رویکرد شکلدهی
روانی گفتار )تقویت روانی گفتار) و از نوع فعالیتهای باال به پایین و برای عامل دوم از رویکرد شناختی و از نوع فعالیتهای پایین
به باال استفاده میشود .طبیعتا اثربخشی روشهای درمان لکنت در دوران بزرگسالی بر مبنای ثبات لکنت ،نگرش ،منفی فرد ،انگیزه
و اشتیاق آن ،نوع رویکردهای درمانی و چگونگی اجرای آن و عوامل دیگر متفاوت خواهد بود .بااینوجود ،هر فرد لکنتی با هر
نوع تابلوی بالینی عالوه بر استفاده از روشهای همگانی نیازمند رویکردهای درمانی منحصربهفرد نیز خواهد بود .همچنین در طرح
برنامههای درمانی بزرگساالن لکنتی عالوه بر سن ،متغیرهایی از قبیل شدت لکنت ،جنبههای پنهان لکنت ،اضطراب اجتماعی،
اجتناب ،نگرش شناختی فرد ،تفاوت شخصیتی ،تجربیات فردی ،سابقه درمان ،انگیزش فرد و اهداف متفاوت را باید لحاظ کرد
(وارد )1336 ،به گفته استین ،والکرت ( ،)2996،1331آن اسلو و پکمن ( ،)1338کریگ و تران )1339( ،تقریبا  23درصد افراد
لکنتی بزرگسال از اختالل بهداشت روانی ازجمله اختالل اضطراب اجتماعی رنج میبرند و به همین منظور آنان در موقعیتهای
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و ششم ،آذر ماه 1931

48

Downloaded from ijndibs.com at 11:09 +0330 on Monday January 7th 2019

بحثبرانگیز است که غالبا در دوران کودکی به علل گوناگون روی میدهد .طیف وسیع لکنت بعضا از دوره کودکی تا بزرگسالی
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ارتباطی و اجتماعی سکوت انتخاب میکنند و نوعا نگرشی منفی نسبت به گفتارشان دارند که این وضعیت عالوه بر تشدید لکنت،
بر کیفیت زندگی آنها نیز تأثیر نامطلوبی میگذارد (ایوراخ ،ابرین ،جونز ،بالک و همکاران .)1339 ،پژوهشها نشان داده است که
نقش باورهای افراد در بیماری و تغییر باورها و ادراکات آنها میتواند زندگی بهتر و سازگاری بیشتری به همراه داشته باشد .در
میان رویکردهای روانشناختی موج سوم ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از توانایی خوبی در مهار نگرشها و ادراکات فرد در

مختلفی چون لکنت زبان (کانتر ،بارچ و گینور)1336 ،؛ سایکوزها (بچ و هایز)1331 ،؛ سو مصرف مواد (گیلفورد ،کهلنبرگ،
)1334؛ فرسودگی شغلی (بوند و بونچ )1331 ،و کاهش درد است که رنجها و لکنت زبان و باند ،هلمر و تیلستون )1332 ،مؤثر
بوده است .سازه و مفهوم اساسی در تألمات روانشناختی بهوسیله اجتناب نمودن از تجارب ،همجوشی شناختی و شکست در
برآورده کردن نیازهای رفتاری و هماهنگ نشدن باارزشهای اساسی ایجاد میشود .هدف درمانگر کاهش نشانهها نیست اما این
چیزی است که بهعنوان یک محصول جانبی در فرآیند درمانی به آن ارتباط بین افکار و احساسات مشکلزا را تغییر میدهد تا
افراد را به آنها دست خواهند یافت عنوان عالئم مرضی درک ننموده و حتی یاد بگیرند که آنها را بیضرر حتی اگر ناراحتکننده
و ناخوشایند باشند درک کنند (هیز )1326 ،پذیرش چیزی است که خارج از کنترل شخص لکنتی است .هیز ،لوما ،بون و ماسودا
معتقدند که پیام اصلی در آن بوده و متعهد بودن نسبت به انجام هر آنچه در کنترل فرد است (هیز ،لوما ،باند ،ماسودا و لیلیس.)1320،
در این رویکرد ،درمان از طریق پذیرش ناهمجوشی شناختی ،خود بهعنوان زمینه ،ارتباط توجه آگاهانه با زمان حال ،ارزشها و
تعهد به عمل که درنتیجه این مفهوم اصلی به انعطاف یک رویکرد بافت گرا است که با  ACTپذیری روانشناختی خواهیم
رسید ،شکل میگیرد .درواقع مراجع به چالش میپردازد تا افکار و احساسات خود را پذیرفته و نسبت به تغییرات الزم متعهد
شود .هیز معتقد است که  ACTتغییر در رفتارهای کالمی درونی و بیرونی است( ،هیز .)1334 ،از مطابق با نظریه انعطافپذیری
شناختی ،سالمت روان یعنی پذیرش محیطهای درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیتهایی که ازلحاظ ارزشمندی باثبات
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برابر پیش آمدهای استرسزای زندگی برخوردار است .پژوهشها نشان داده است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در زمینههای
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است .شکلهای مختلف آسیبشناسی روانی نیز بر اساس انعطافپذیری شناختی بهوسیله افراط در قوانین رفتاری و عاطفی
ناسازگارانه یا بهوسیله رفتارهایی ارزش محور و حساسیت به احتماالت که مربوط به آینده است ،شرح داده میشوند (ماسودا و
تالی .)1321 ،انعطافپذیری شناختی میتواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیطی سازگار کند (دیکستین،
نلسون ،مک کلور و همکاران)1322 ،؛ بر این اساس شواهدی وجود دارد که نشان میدهد انعطافپذیری شناختی با بهزیستی

دارد (ماسودا و تالی .)1321 ،با توجه به اینکه افراد لکنتی با استفاده از نشخوارهای فکری به دنیای درونی خود فرو میروند و
لکنت زبان خود را تقویت میکنند ،کسانی که انعطافپذیری شناختی ندارند به هنگام احساس غم به سمت نشخوار فکری گرایش
مییابند زیرا بهدشواری میتوانند برای رهایی از چنین احساساتی روشهای مقابلهای جایگزینی بیابند (داویس و نولن هوکسما،
 .)1320در این خصوص زونگ ،گوآ ،گوآ و شی ،وانگ و همکاران ( )1323دریافتند دانشجویانی که نشانگان لکنت زبان داشتند،
شمار زیادی از وقایع منفی را نسبت به دانشجویان دیگر تجربه کردند ،این دانشجویان وقایع استرسزا را غیرقابلکنترل ادراک
میکنند .برخی از پژوهشها ازجمله ساراپاس اندیشه و رفتار زمانی که شخص دستبهکاری میزند و متوجه میشود که این کار
در راستای اهداف خویش بوده است هیجانات به وجود میآیند (الزاروس .)2992 ،2بااینوجود توانایی فرد در کنترل هیجاناتش
یکی از مهمترین قابلیتهاست که باید آموخته شود .تنظیم هیجانی بهعنوان فرایند آغاز ،حفظ ،تعدیل و یا تغییر در بروز و شدت یا
استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعی روانی فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف میشود (ویمز
و پینا .)1322 ،1درواقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب هیجانها نیست بلکه نباید همیشه در یک حالت آرام و ساکن از انگیختگی
هیجانی قرار داشته باشد در عوض تنظیم هیجانی شامل فرایندهای نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص است (تامسون.)2998 ،0
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روانی و آسیبپذیری در طیف گسترده ایی از ناراحتی که شامل افسردگی ،اضطراب و ناراحتیهای روانی عمومی میشود ،رابطه
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هیجانات دارای کیفیت باالیی هستند به این صورت که میتوانند باعث واکنش مثبت یا منفی در افراد شوند اگر متناسب با موقعیت
و شرایط باشند باعث واکنش مثبت و در غیر این صورت باعث واکنش منفی میشود بنابراین زمانی که هیجانات شدید میشوند یا
طوالنی میشود و یا با شرایط سازگار نیستند و ما نیاز به تنظیم کردن آنها الزم است .ودیکستین و نلسون ،مک چر ،گریملی و
همکاران ( )1320رابطهی انعطافپذیری شناختی و نشانگان لکنت زبان را موردبررسی قراردادند و دریافتند که بین شدت لکنت
(گروس .)2994 ،2بدیهی است فرایند سازگاری با یک بیماری مزمن همچون سکته مغزی ،فرایندی است که دائما تحت تأثیر
محرکهای فردی و محیطی قرار میگیرد و با افزایش میزان سازگاری ،بیمار در ابعاد مختلف (فیزیولوژیکی و روانشناختی)
میتواند به خودکنترلی مطلوبتری از بیماری خود دست یابد (لیفیفر .)1331 ،روی بیان مینماید دستیابی بهسالمتی در بیماریها
میتواند با بهکارگیری مدل سازگاری در کلیه ابعاد سازگاری (بعد فیزیولوژیک و ابعاد روانشناختی درک از خود ،ایفای نقش و
استقالل وابستگی) امکانپذیر گردد (سرچکیوس)1323 ،؛ زیرا در این مدل ،بیمار بهطور دقیق مورد ارزیابی قرارگرفته و طی
اقدامات پرستاری و دستکاری محرکهای ایجادکننده رفتارهای ناسازگار ،رفتارهای سازگار افزایشیافته و درنتیجه بیمار به
سازگاری فیزیولوژیک و روانشناختی بهتری دست مییابد (بورنس .)1326 ،برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی روی ،چارچوبی را
جهت تفکر پرستار در بررسی شرایط مختلف افراد مبتال میتواند فراهم نماید تا پرستار بتواند بهتر شرایط را تجزیهوتحلیل نموده،
تفکر خود را سازماندهی کند و بهترین تصمیم را برای مراقبت از بیمار خویش اخذ نماید از طرفی پیشبینی میشود با بهکارگیری
برنامه مراقبتی بر اساس مدل روی ،رفتارهای سازگار (سالم) در بیمار افزایشیافته و درنهایت باعث کاهش عوارض ناشی از بیماری
شود (بیدی)1321 ،؛ بنابراین فرایند سازگاری متعاقب سکته مغزی ،نیازمند مداخالت روانی جهت پذیرش کاهش تواناییها و
تغییرات زندگی و مدیریت استرسها و سازگاری با تغییرات جدید در زندگی است .در این برنامه ،گروههای حمایتی اعم از خانواده،
. Gross
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زبان و انعطافپذیری شناختی ،نقایصی شناختی در توجه ،سرعت پردازش و حافظه کالمی طوالنیمدت دارند ،رابطه وجود دارد
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دوستان و گروههای حمایتی از افراد مبتال باید موردتوجه قرار گیرند (بیروچ .)1320 ،لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی
درمان پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری روانی ،تنظیم هیجان و سازگاری روان در افراد دارای لکنت زبان انجام شد.
روش پژوهش
این مطالعه از نوع نیمه تجربی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه شاهد بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران دارای

مربوطه تشخیص قطعی را دریافت کرده بودند .حجم نمونه با توجه به توان آماری ،سطح آلفای  ،3/32اندازه اثر  3/34و نیز مطالعات
پیشین برآورد شد .روش نمونهگیری در این مطالعه دارای دو مرحله بود که ابتدا از طریق نمونهگیری در دسترس  228نفر از افرادی
که دارای تشخیص قطعی لکنت زبان بودند ،انتخاب و سپس ،بر اساس معیارهای ورود به مطالعه و اجرای یک جلسه پیشآزمون با
مصاحبه بالینی که توسط پژوهشگر زیر نظر روانپزشک و بر اساس معیارهای تشخیصی  DSM_IV_TRانجامشده بود 03 ،نفر
(برای هر گروه  22نفر) از افراد باالترین نمرات را (بهعنوان خط پایه) پس از تکمیل پرسشنامهها کسب کردند ،با روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب و پس از تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش ( 22نفر (و کنترل  22نفر(جایگزین شدند .مالکهای ورود
به پژوهش شامل؛ تمایل خود بیمار برای شرکت در پژوهش ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،دریافت تشخیص قطعی لکنت
زبان حداقل به مدت  6ماه از جانب متخصصین مربوطه ،عدم دریافت رواندرمانی و دارودرمانی قبل از ورود به پژوهش ،سن حداقل
 13سال ،عدم همبودی بیماریهای جسمانی یا اختالالت شدید روانی ،عدم ابتال به هرگونه بیماری ناتوانکننده و مزمن دیگر و
تکمیل فرم رضایتنامه بهوسیله آزمودنی جهت شرکت در پژوهش بود .مالکهای خروج نیز شامل؛ انصراف آزمودنیها از ادامه
شرکت در مطالعه و استفاده از مواد مخدر در حین مطالعه بود .در این مطالعه از پرسشنامههای سازگاری ،انعطافپذیری ،تنظیم
هیجان و پروتکل درمان تعهد و پذیرش و آزمون نیمرخ خود سنجی ارتباطی شناختی میباشد.
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لکنت زبانی که به مراکز گفتاردرمانی در سال  91-2096در شهر اهواز بود که توسط متخصصین و روانپزشک و دیگر متخصصین

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان

انصاری

پرسشنامه سازگاری :پرسشنامه سازگاری بل دارای خرده مقیاسهای سازگاری عاطفی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری خانه،
سازگاری سالمتی با تعداد  01سؤال وجود دارد .نمونهها بهصورت (بلی و خیر) به سؤاالت پاسخ میداد و برای هر سؤال اگر
صحیح پاسخ داده میشد .نمره یک و اگر غلط پاسخ داده میشد نمره صفر در نظر گرفته میشد .بهاینترتیب دامنه نمرات هر
خرده مقیاس بین  3تا  01بود .هر چه افراد نمره کمتری در آزمون سازگاری بل کسب کند سازگاری بیشتری دارد و بالعکس .بر
مشخصات دموگرافیک نمونهها نیز بهطور جداگانه ثبت گردید .این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که در ایران هم
روایی و پایایی آن بهدستآمده است .بهطوریکه قاسمی در مطالعه خود ،ضریب پایایی آن را درروش دونیمه کردن  3/94گزارش
نموده است (قاسمی.)2049 ،
پرسشنامه انعطافپذیری :این پرسشنامه بهوسیله بوند و همکاران) (AAQ_IIبرای سنجش تجربی /انعطافناپذیری
روانشناختی ،بهویژه در ارتباط با اجتناب تجربی و تمایل به درگیری در عمل باوجود افکار و احساسهای ناخواسته تدوینشده
و دارای  1پرسش است .پرسشهای این پرسشنامه تمایل نداشتن به تجربه افکار و احساسات ناخواسته از احساسهایم میترسم
(ناتوانی در بودن در زمان حال و حرکت در جهت ارزشهای درونی) خاطرات دردناکم ،مرا از داشتن یک زندگی رضایتبخش
محروم میکند را میسنجد .پرسشهای این پرسشنامه بر اساس مقدار توافق در یک مقیاس لیکرت  1درجهای (هرگز = ،2خیلی
بندرت = ،1بندرت = ،0گاهی اوقات = ،8بیشتر اوقات = ،2تقریباهمیشه= 6همیشه= )1رتبهبندی میشود .نمرههای باالتر در
این مقیاس نشاندهنده انعطافپذیری روانشناختی پایینتر و اجتناب تجربی باالتر است.
پرسشنامه تنظیم هیجان :پرسشنامه تنظیم هیجان بهمنظور اندازهگیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان تدوینشده است.
این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد  6گویه و سرکوبی با  8گویه میباشد شرکتکنندگان در یک مقیاس لیکرت
 1درجهای از بهشدت مخالفم (با نمره  )2تا بهشدت موافقم (با نمره  )1پاسخ میدهند در پژوهش گراس و جان همبستگی درونی
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اساس امتیازبندی جدول پرسشنامه بل وضعیت سازگاری فرد برحسب خوب ،متوسط و ضعیف طبقهبندی گردید .عالوه بر این،
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انصاری

برای ارزیابی مجدد  3/19گزارش کردند .در ایران حسینی میزان آلفای ضریب آلفای کرونباخ  3/19برای ارزیابی مجدد گزارش کرده
است (بیگدلی و همکاران.)2091 ،
آزمون نیمرخ خود سنجی ارتباطی شناختی  :WASSPآزمون  WASSPآزمون استاندارد و مراجعمحور است که برای سنجش
ویژگیهای درونی لکنت بعالوه فراوانی وقوع لکنت به کار میرود؛ و برای بررسی متغیرهای شناختی و احساسی بزرگساالن لکنتی

اختیاری است که درک گوینده از خود را با مقیاس  6درجهای لیکرت برای پاسخ به هر جمله آزمون(  9به معنای هیچ و  6به معنای
خیلی شدید ) بررسی میکند .این آزمون شامل پنج خرده مقیاس  9معتبر درونی است که جملگی ابعاد آشکار ،پنهان و اجتماعی
لکنت را توصیف میکند .اساسا  2مورد ازجمله های این آزمون ،صرفا جملههای فراوانی لکنت و  91مورد دیگر جملههای عاطفی
و شناختی را شامل میشوند .نتایج ارزیابی آزمون نیمرخ شناختی  WASSPبهعنوان وضعیت پایه افکار ،باورها و شناخت بیمار از
لکنت خود تلقی میشود .اجرای آزمون  WASSPزمان اندکی( حدود  2دقیقه ) را نیاز دارد ( تروور .)13211 ،علت انتخاب این
آزمون از میان سایر آزمونهای نگرشی و شناختی برای این مطالعه به خاطر این بود که آن تمام جنبههای شناختی ،احساسی ،نگرشی
و اجتماعی بیمار بعالوه ویژگیهای رفتار لکنت (شامل تمام الگوهای لکنت مانند تکرار ،گیر ،کشیده گویی ،دیرش ،میانپرانی و
سایر موارد ) را بهطور کامل و جامع پوشش داده و عالوه برکمی سازی ،دارای سهولت اجرا نیز است .آخرین نسخه این آزمون از
طریق مکاتبات با سازنده آزمون دریافت و به فارسی برگردانده شد .بررسی قابلیت برگردان و روایی محتوایی و صوری آن طی دو
مرحله از سوی آسیب شناسان گفتار و زبان انجام گرفت .با اعمال نظرات و پیشنهادها آسیب شناسان و اساتید صاحبنظر ،نسخه
نهایی آزمون تهیه و مورداستفاده قرار گرفت .همچنین پایایی این آزمون نیز از سوی  98فرد لکنتی بزرگسال طی چند مرحله در
بازه زمانی  90روزه بین بار اول و دوم (و  03روزه) بین بار دوم و سوم انجام و ضریب پایایی آن برآورد گردید و در جریان
پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.
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 92سال به باال و گاهی برای افراد  98تا  92سال استفاده میشود) رایت و آیره ،)2991 ،پرسشنامه آن داری  98جمله بعالوه  9جمله

انصاری
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یافتهها
یافته های توصیفی مربوط به نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه مداخله و شاهد در
جدول  2مشاهده میشود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون و کنترل به تفکیک گروه ها

انحرافمعیار  +میانگین

انحرافمعیار +میانگین

انحرافمعیار +میانگین
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متغیرهای پژوهشی

تعداد

پیشآزمون

پسآزمون

کنترل

انعطافپذیری
آزمایش

22

80/11+6/24

08/00+8/82

00/11+22/22

کنترل

22

82/12+6/20

82/23+4/82

80/01+2/88

تنظیم هیجان
آزمایش

22

01/11+28/82

20/63

41/88+22/61

کنترل

22

02/23+28/32

93/44

02/41+20/00

سازگاری روان
آزمایش

22

1/66+2/24

8/44+2/32

2/11+ 2/39

کنترل

22

1+2/91

1+2/63

1/23+2/22
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انصاری
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همانطور که در جدول  1مالحظه میشود بین میانگین نمرات پذیرش و تعهد بر سازگاری روان ،تنظیم هیجان و انعطاف پذیری
آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در هر دو مرحله پسآزمون و پیشآزمونتفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین درمان پذیرش
و تعهد برافزایش پذیرش لکنت زبان گروه آزمایش در پسآزمون و پیشآزمون تأثیر داشته است.
جدول  2نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی نمره کلی متغیرهای سازگاری روان و تنظیم هیجان انعطافپذیری در گروه

مقیاس

میانگین مجذورات

ضریب F

سازگاری روان

p-value

میزان تأثیر
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آزمایش و کنترل

توان آماری

3/3332

پیشآزمون

94/96

260/06

3/661

3/902

پسآزمون

09/69

013/00

3/041

3//193

3/32

انعطافپذیری
پیشآزمون

11/92

4/42

3/082

3/239

پسآزمون

06/43

11/82

3/092

3/638

3/322

تنظیم هیجان
پیشآزمون

01/43

2/93

3/649

3/913

پسآزمون

1/22

1/12

./612

./442
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انصاری

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گروهدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ،منجر به بهبود و کاهش لکنت زبان و نمره کلی ابزار
و نیز افزایش پذیرش و کاهش شدت لکنت گردیده است .نتایج بهدستآمده در این مطالعه با نتایج پژوهشهای پیشین ازجمله مک
کراکین و همکاران ( )1331همسو میباشد .مک کراکین و همکاران در پژوهشی به بررسی نتایج درمان پذیرش و تعهد زمینهای که

نشانگر بهبود معنیدار پس از درمان در چند متغیر ازجمله استرس مرتبط بالکنت زبان ،ناتوانی ،افسردگی ،اضطراب مرتبط با لکنت
زبان ،استراحت روزانه و کارکرد (در یک آزمایش تحمل فعالیت ) بود .محاسبه اندازه اثر نشاندهنده اثربخشی درمان برای سازگاری
روان و انعطافپذیری و تنظیم هیجان بود .تا به امروز حمایت های پژوهشی متوسطی برای استفاده از هر نوع رواندرمانی در درمان
و کاهش اختالالت روانشناختی و لکنت زبان در افراد دچار بیماریهای لکنت زبان وجود داشته است (مک کراکین.)1331 ،
همچنین ،نتایج پژوهش دین دو و همکاران نشان داد که بیماران مبتالبه میگرن و لکنت زبان اساسی گروه مداخله تحت درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد در پیگیری سه ماهه نسبت به گروه شاهد به طور معناداری با لکنت زبان نمرات بهتری کسب کردند (دین دو،
.)1321
در تبیین چگونگی تأثیر شیوه درمانی  ACTبر عالئم روانشناختی در بیماران با لکنت زبان میتوان گفت که ممکن است علت این
تأثیر ،تغییر در نگرش مراجعان در جلسه نخست نسبت به علت ایجاد افکار غیرمنطقی ،سیکل منفی و معیوب و این افکار و گفتار
نامفهوم ،هدف درمان ،شروع تمرینات مبتنی بر آگاهی و ایجاد درماندگی در گفتار نسبت به راهحلهای گذشته ،از همان جلسات
نخست و نیز استقبال بیماران از این نگرش جدید بوده است .با توجه به یافتههای پژوهش ،چون متغیر "پذیرش" ،پیش از کاهش
معنیدار نشانگان اختالالت روانشناختی افزایش یافت ،نتیجه میگیریم که متغیر پذیرش و افزایش توجه و عمل به ارزشها در
درمان لکنت زبان به روش درمانی پذیرش و تعهد ،بهعنوان میانجی تغییر عمل میکند؛ بهعبارتدیگر ،میتوان گفت درمان پذیرش
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و ششم ،آذر ماه 1931
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همزمان برای مبتالیان به لکنت زبان با ناتوانی باال و کمتر ناتوان اجرا میشد ،پرداختند .نتایج درمان برای بیماران با ناتوانی باال

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و تنظیم هیجان و سازگاری روان

انصاری

و تعهد از طریق ایجاد و توسعه "پذیرش" و "افزایش عمل به ارزشها" در مراجعان ،تغییرات درمانی را ایجاد میکند (آمیریکن،
 .)1320یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که درمان گروهی به روش پذیرش و تعهد موجب افزایش پذیرش لکنت زبان و نیز
افزایش سازگاری روان و انعطافپذیری در افراد مبتالبه لکنت زبان شده است .این یافته از پژوهش حاضر با نتایج مطالعه بارافون
و همکاران ( )2994همسو میباشد .آنها در پژوهشی به بررسی نقش پذیرش درد بهعنوان یک فرآیند در لکنت زبان در فاجعه

زبان شرکت کردند .یافتهها حکایت از آن داشت که هم فاجعه پنداری و هم پذیرش پس از درمان بهبود معنیداری یافته بودند،
تغییرات در این دو متغیر رابطه معنیداری با تغییر در تقریبا تمام متغیرهای دیگر داشت .همچنین مطالعه مطالعه امینیان ( )2093در
تحقیق خود به مطالعه دشواری در تنظیم هیجان و تأثیر آن بر افراد لکنت زبان بر روی افراد پرداخت نتایج آن نشان داد که افراد
دشواری در تنظیم هیجانی و لکنت زبان رابطه منفی داشت .پژوهشهای محققین عواطف منفی را بررسی کردهاند که هرچند بهطور
مستقیم در راستای سنجش عواطف منفی ایرانیان نسبت به افغانستانیها نبوده است ،اما عواطف منفی را بهطورکلی بررسی کردهاند
که در طراحی طرح تحقیق حاضر راهگشا بودهاند همخوانی دارد.
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Abstract
Stuttering is a controversial, multifaceted, psychomotor speech disorder occuring in the natural course of a
person's speech, coupled with behavioral, cognitive, and attitudinal changes. The purpose of the study was
to examine the effectiveness of ACT on psychological flexibility, emotion regulation, and psychological
adjustment in stutterers. In doing so, from among the people admitted to speech therapy center, 30 people
were selected by convenient sampling and randomly divided into experimental and control groups. Both
groups were examined in terms of discomfort and improper speech before and after participating in training
sessions and 6 months later. The experimental group participated in 12 sessions of ACT, but the control
group received no training. Data were analyzed using covariance analysis using SPSS-22. The results of
covariance analysis showed that ACT is effective in improving the speech performance of patients with
stuttering. Hence, using this method, one can help reduce development of distress and improper and unclear
speech of these patients.
Keywords: ACT, flexibility, emotion regulation (ER), psychological adjustment.
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