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چکیده:

هدف :این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتالبه دیابت نوع یک و میزان
هموگلوبین گلیکوزیله کودک انجام شده است .روش :این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی و با بهرهگیری از طرح پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل است .نمونه آماری بالغ بر  03خانواده دارای فرزند مبتالبه دیابت و کودکان آنها بودند که به روش نمونهگیری در دسترس از
انجمن دیابت ایران انتخابشده و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  03جلسه  2ساعته تحت
آموزش برنامه ارتقای کیفیت زندگی قرار گرفتند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز ( )0011و آزمایش خون
کودک استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره صورت پذیرفت .یافتهها :یافتهها
نشان داد که میانگین پسآزمون نمرات رضامندی زوجیت در دو گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار داشته و میانگین نمرات گروه
آزمایش بهصورت معناداری بیشتر از گروه کنترل بوده که این امر نشان میدهد برنامه ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین
کودک مبتال تأثیر مثبت داشته است .بیشترین و کمترین اندازه اثر مربوط به رضایت زناشویی (اندازه اثر=  )47و اوقات فراغت (اندازه اثر=
 )00بوده است .میانگین پسآزمون نمرات هموگلوبین گلیکوزیله در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار نداشت بنابراین این برنامه در
کاهش میزان متوسط قند سهماهه کودک تأثیری نداشته است .نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد آموزش برنامه ارتقای کیفیت زندگی
بهطور معنیداری در باال بردن رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتالبه دیابت تأثیر داشته و لذا بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی و بهبود
روابط همسران در این خانوادهها توصیه میشود لیکن با توجه به عدم تأثیر این مداخله بر متوسط قند خون کودک به نظر میرسد مداخالت
آموزشی در این زمینه مؤثرتر باشد.

کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،رضامندی زوجیت ،دیابت نوع یک ،هموگلوبین گلیکوزیله
مقدمه
بیماریهای جسمانی مزمن دوران کودکی آسیبهای
روانشناختی و چالشهای بسیاری برای کودک و خانواده او به وجود
میآورند .بهموازات اینکه پیشرفتهای پزشکی این امکان را به
کودکان بیمار میدهند که مدتزمان بیشتری زندگی کنند ،به همان
میزان چالشهای سازگاری خانواده این کودکان نیز افزایش مییابد.
کودکان مبتالبه دیابت نوع یک نیازمند مراقبت و توجه خاص و
دائمی در ارتباط با زمان ،نوع و مقدار مصرف مواد غذایی و همینطور
میزان تحرک و فعالیتهای فیزیکی خود هستند .چک کردن قند
خون در زمانهای مشخص و تزریق چندین نوبت انسولین بهصورت
روزانه و تنظیم و کنترل رژیم غذایی و فعالیتهای کودک از

ضروریات حیاتی برای این کودکان به شمار میرود و به دلیل
تلویحات گستردهای که بیماری در تواناییهای یادگیری و عملکرد
شناختی کودک دارد ،الزم است به آنها توجه ویژهای معطوف شود
(تسیولی ،آلکسوپولوس ،استفاناکی و دارویری .)2300 7،از آنجا که
کودکان مبتالبه دیابت ،خصوصاً آنها که کم سن و سالترند ،فاقد
مهارتهای جسمانی و شناختی برای کنترل و مدیریت بیماری
هستند ،والدین مسئولیت زیادی در مورد مراقبت از کودک در خود
احساس میکنند؛ نقشها و استرسهای بیشتری اضافه میشود،
الگوها تغییر میکند و آنها همواره نگران اتفاقات شوکآور و
غیرقابل پیشبینی در مورد کودک هستند (ویتمور ،جیسر ،چاو ،یانگ

 .0دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ،گروه روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ،گروه روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول،
)s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
 .0کارشناس ارشد مشاوره .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران .ایران( ارسال مقاله  – ۶6/1/1پذیرش مقاله ) ۶6/1/2۶
4. Tsiouli, Alexopoulos, Stefanaki& Darviri
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و گری 2302 ،0پاتن ،دوالن ،اسمیت ،توماس و پاورز .)2300 ،2این
مسئولیت اضافی با زندگی عادی آنها تداخل دارد و منجر به کاهش
کیفیت زندگی ،افزایش آشفتگی در اعضای خانواده ،تخریب روابط
خانواده ،ساختار یا انسجام آن و تجربه تنشهای زیادی شود (جونز،
اولسن ،پریلد و ویالنگ 2306 ،0و استریساند ،ماکی و هرگ،7
 .)2303والدین این کودکان بهسختی میتوانند تعادل بین مراقبت
از کودک و سایر مسئولیتهای خود مثل کارهای منزل ،زندگی
اجتماعی ،شغل و  ...برقرار کنند (کورتیس ،فاستر ،میچل و
وان 23055،و اکلستون ،پالرمو ،فیشر و ال.)2302 ،6
بودنمن ،لدرمن و برادبری ( )2334معتقدند که استرسهای خارج
از رابطه والدین مانند وجود یک فرزند استثنایی و مسئولیت مراقبت
از او منجر به کاهش کیفیت رابطه زناشویی و رضامندی زناشویی
در طول زمان خواهد شد .این استرسها به چند طریق عمل
میکنند :الف) کاهش زمانی که زوج باهم صرف میکنند که بهنوبه
خود باعث از دست دادن تجارب مشترک ،تضعیف احساسات باهم
بودن و مقابله ضعیف در قبال استرس میشود .ب) کاهش کیفیت
ارتباطات از طریق از بین رفتن تعامل مثبت و وجود تعامل منفی
بیشتر و کوتاهی کردن یکی یا هر دو طرف برای مقابله با استرس.
ج) افزایش خطر مشکالت جسمانی و روانی مانند اختالالت خواب،
نقص در عملکرد جنسی و اختالالت خلقی ،د) افزایش احتمال بروز
صفات شخصیتی مشکلساز مانند عدم انعطافپذیری ،اضطراب و
...
ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختالل در آن
بهمنزله تهدید جدی برای بقای خانواده به شمار میآید .مطالعات
نشان دادهاند که رضامندی زوجیت پایین ،بر بسیاری از ابعاد زندگی
فردی و اجتماعی تأثیر میگذارد و همچنین نقش مهمی در سالمت
و یا بیماری روانی زوجین و فرزندان ایفا میکند .والدینی که روابط
زناشویی آنها غیر صمیمانه است به نیازهای فرزند خود کمتر توجه
میکنند ،از فرزندان خود بیشتر عیبجویی نموده و آنها را بیشتر
تنبیه میکنند (کاکس ،پالی و هارتر ،2330 ،4به نقل از وکیلیان،
)00۶2؛ و بالعکس در خانوادههایی که رضامندی زناشویی باالست،
خانواده از استحکام خوبی برخورداری است و با مسائل و مشکالت
بهدرستی برخورد میکند و از آسیبها در امان میماند .در این
خانوادهها بیماریهای جسمی و روانی زوجین و فرزندان و مشکالت
رفتاری فرزندان کمتر است (افروز ،مهاجرانی ،ارجمندنیا و
قاسمزاده .)00۶7،از رضامندی زوجیت تعاریف زیادی عنوانشده
است .افروز ( )001۶رضامندی زوجیت را اینگونه تعریف میکند:

رضامندی متقابل زن و شوهر از جاذبههای روانی جنسی یکدیگر و
برخورداری از بیشترین احساس آرامش و امنیت روانی در زندگی
مشترک .پژوهشگران معتقدند رضامندی زوجیت ،متغیر مهمی در
حوزه خانواده است که در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی ،برقراری
سالمت روانی اعضای خانواده ،مصونیت بیشتر در برابر بیماریها و
ایمنی فیزیولوژیکی ،کاهش افسردگی و احساس تنهایی ،مقابله با
فشارهای زندگی ،داشتن عملکرد مناسب در زندگی و تعامل با
فرزندان ،کاهش مشکالت رفتاری فرزندان و افزایش تعامل فرزندان
با همساالن در محیط مدرسه مؤثر است (آلدر .)2303 ،1فینچام و
بردبری عوامل مؤثر در رضایتمندی زوجیت را به دودسته تقسیم
کردهاند:
الف) فرایندهای میانفردی شامل مهارتهای ارتباطی ،سبکهای
حل مسئله و تعارض ،کیفیت رابطه جنسی ،سبک دلبستگی زوجها،
شناخت ،عاطفه و اسنادهای سازگار
ب) عوامل محیطی شامل فرزندان ،تاریخچه زندگی ،خانواده اصلی
زوجها ،فشارهای زندگی و انتقالها (فینچام و بردبری ،0۶۶2 ،به
نقل از پاداش و همکاران.)00۶0 ،
روابط همسران از دو جنبه تحت تأثیر دیابت کودک قرار میگیرد:
 -0تعارضات خانواده حول محور مدیریت دیابت و ناهماهنگی مادر
و پدر در مراقبت و کنترل بیماری که هم بر کیفیت زندگی و
رضامندی زوجیت و هم کنترل متابولیک کودک تأثیر منفی
میگذارد.
 -2آشفتگیهای روانی ناشی از بیماری کودک خصوصاً افسردگی
مادر که تأثیر بسیار منفی بر روابط زناشویی و رضامندی زوجیت
خواهد داشت.
وضعیت سالمتی نامناسب کودک مبتالبه دیابت نیازمند توجه فوری
و دائمی مادر برای تغذیه ،درمان و مراقبت کلی است و زندگی
کودک عمدهترین کانون توجه او است .در این حالت تعادل بین مادر
بودن و زن بودن (همسر بودن) بر هم میخورد و امکان دارد مادر
آنچنان درگیر مراقبت از کودک شود که سایر روابط او کیفیت و
شدت خود را از دست بدهد (هاردمن و همکاران  ،0۶۶7ترجمه
علیزاده و همکاران  .)0011برقرار نبودن تعادل در زندگی زناشویی،
تعارضات حول محور دیابت و سایر تعارضات معمول زناشویی بر
کیفیت رابطه زناشویی ،کیفیت زندگی ،عملکرد صحیح خانواده و
رضامندی زوجین تأثیر منفی میگذارد و در یک چرخه معیوب باعث
کنترل متابولیک پایینتر ،عدم سازگاری و تبعیت از درمان و
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مشکالت رفتاری بیشتر در کودکان میشود (اندرسون2337 ،0؛
الفل ،کانل ،وانگنس ،جیوبل فابری و مانسفل2330 2،؛ لوین،
هیدگرکان ،گفکن ،ویلیامز .)2336 ،از سوی دیگر نحوه ارتباط و
تعارض زناشویی بهنوبه خود تأثیر زیادی بر ادراک سنگینی و فشار
بار مراقبت از کودک مبتالبه دیابت دارد (سود ،پندلی ،دالماتر،
روهان و پالگارون 2302،0و ساندر ،اودل و هود.)2303 ،7
در بررسی عوامل پیشبینی کننده فشار مراقبت از کودک مبتالبه
دیابت ،لیشمن ،)2303( 5از رضامندی زوجیت و تعارضات زناشویی
بهعنوان دو عامل مهم یاد میکند که عملکرد خانواده را تحت تأثیر
قرار داده و بر سنگینی بار مراقبت از کودک مبتال میافزاید .لیشمن
خاطرنشان میکند مهمترین عامل فشار و استرس در مادران
تعارضات خانوادگی است و برای مدیریت بهتر دیابت فرزند
مداخالتی در جهت افزایش رضامندی زوجیت و حل تعارضات را در
خانوادههای دارای فرزند مبتالبه دیابت توصیه میکنند .پژوهشی
که در سال  2300بر  011خانواده دارای فرزند مبتالبه دیابت صورت
گرفت ،نشان داد که با باال رفتن رضامندی زوجیت در این خانوادهها
سازگاری کودک با بیماری و تبعیت از درمان وی افزایش مییابد
(پارکر .)2300 ،6آنچه مهم است افزایش روابط صمیمانه و
حمایتگرانه بین زوجین هست؛ زیرا هر چه همسران ،مدتزمان
بیشتری را در کنار هم سپری کنند و روابط آنها توأم بامحبت و
احترام باشد ،میزان رضامندی زوجیت و انرژی روانی آنها در قبال
مشکالت و استرسهای ناشی از بیماری فرزندشان افزایش مییابد.
از سوی دیگر بیماری دیابت نوع یک تلویحات مهمی بر کیفیت
زندگی کودک مبتال و خانوادهاش دارد .سازمان بهداشت جهانی
کیفیت زندگی را ادراک فرد از موقعیت خویش در زندگی در
زمینههای فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن زندگی میکند با
توجه به اهداف ،توقعات و استانداردهای آنان تعریف میکند .یک
زندگی دارای کیفیت ،معموالً بهصورت خشنودی ،رضایت ،شادی،
خرسندی و توانایی فائق آمدن بر مشکالت جلوه میکند .درواقع
کیفیت زندگی بهوسیله فرد ارزیابی و توصیف میشود و این تجربه
ممکن است برای افراد دیگر همان معنی و مفهوم را نداشته باشد
(روشنفر ،پاداش ،مختاری و ایزدی خواه .)00۶2 ،طی چند دهه اخیر
کیفیت زندگی بهعنوان معیار مهم سالمت شناختهشده است
بهنحویکه نتایج خدمات سالمت نهتنها باید موجب افزایش امید به
1. Anderson
2. Laffel LM, Connell A, Vangsness L, Goebel-Fabbri A,
Mansfeld
3. Sood, Pendley, Delamater, Rohan & Pulgaron
4. Sander, Odell & Hood
5. Lieshman
6. Parker
7. Frish
8. Duru, Civilibal, & Elevli

زندگی؛ که باعث ارتقای کیفیت زندگی هم گردد .برنامههای
مختلفی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی طراحیشده است از جمله
مایکل فریش 2336 ،4در کتاب رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت
زندگی مدلی پنجگانه از رضایتمندی از زندگی ارائه میدهد و معتقد
است که کیفیت زندگی هر فرد تا حد زیادی متشکل است از
مجموعه رضایتمندی او از حیطهها و زمینههای خاص زندگی که
ازنظر فرد دارای اهمیت است .او  06حیطه زندگی را معرفی میکند
که کیفیت زندگی کلی هر فرد از مجموع رضایت فرد در این حیطهها
ناشی میشود.
در برخی پژوهشها ،کیفیت زندگی در خانوادههای دارای فرزند
مبتالبه دیابت و خصوصاً مادران پایین گزارششده است (دورو،
سیلیویبال و الولی2305 ،1؛ الفل و همکاران  2330و استرساند و
مکی  .)2300تجربه سبک زندگی ناخوشایند پس از تشخیص دیابت
فرزند ،محدودیتهای اجتماعی و ارتباطی ،کاهش اعتمادبهنفس در
مورد محافظت از کودک ،احساس منفی از دست دادن یک کودک
سالم و آشفتگیهای روانی حاصل از مدیریت فشرده دیابت و بروز
حمالت هیپوگالیسمی( ۶افت ناگهانی قند خون) ازجمله دالیل
پایین بودن کیفیت زندگی در مادران گزارششده است (اسکویی،
ابراهیمی و مهرداد 2302 ،03و مور ،هاورت ،همیلتون ،نورتام و
کامرون .)2300 ،00تقریباً در اکثر پژوهشهای انجامشده در حوزه
دیابت نوع یک و دستورالعملهای کاربردی کلینیکی انجمن دیابت
آمریکا و کانادا به انجام مداخالت روانشناسی و مداخالت خانواده
محور با هدف بهبود کیفیت زندگی خانوادههای دارای فرزند مبتالبه
دیابت ،کاهش مشکالت روانی والدین و کودک مبتالبه دیابت،
سازگاری بهتر با بیماری و کنترل متابولیک مؤثرتر تأکید شده است.
(جونز ،اولسن ،پریلد و ویالنگ2306 ،02؛ لوهان ،موراسکا و
میچل2305،00؛ کاتز ،ولکنینگ ،باتلر ،اندرسون و لفال2307 ،07؛
اسکویی و همکاران 2302؛ نانزل ،النوتی و لیو2302 ،05؛ زانگ،
نوریس ،چادهاری ،گرگ و زانگ 2334 ،06و استرساند و همکاران،
 .)2303ولی در ایران با خال پژوهشی در این زمینه مواجه هستیم
بهطوریکه مداخالت انجامشده در خانوادههای دارای فرزند مبتالبه
دیابت نوع یک انگشتشمار است .لذا با توجه به اینکه در ایران
مطالعات کمی در این زمینه انجامشده است ،در این پژوهش
اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی والدین دارای فرزند مبتالبه
9. Hypoglycemia
11. Oskouie, Ebrahimi& Mehrdad
11. Moore, Hackworth, Hamilton, Northam & Cameron,
12. Jones, Olsen, Perrild & Willaing
13. Lohan, Morawska&Mitchell
14. Katz, Volkening, Butler, Anderson &Laffel
15. Nansel , Iannotti & Liu
16. Zhang, Norris, Chowdhury, Gregg & Zhang
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دیابت نوع یک که توسط بیاتی در سال  00۶5با هدف ارتقای
کیفیت زندگی این خانوادهها برگرفته از برنامه بهبود کیفیت زندگی
فریش و با در نظر گرفتن نیازهای خانوادههای دارای فرزند مبتالبه
دیابت طراحیشده است ،بر رضامندی زوجیت والدین کودک مبتال
و میزان هموگلوبین گلیکوزه (شاخص کنترل متابولیک کودک
مبتال) بررسی میشود.
روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است و
برحسب نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای شبه آزمایشی با
انتساب تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان  6تا  07ساله مبتالبه
دیابت نوع یک و والدین آنها تشکیل میدهند که عضو انجمن
دیابت ایران هستند .نمونه مورد مطالعه از بین شرکتکنندگان
همایش روز جهانی دیابت برگزارشده توسط انجمن دیابت ایران،
انتخاب شدند 03 .خانواده بر اساس مالکهای شمول پژوهش مورد
مصاحبه اولیه قرار گرفتند و پس از در جریان قرار گرفتن درروند
پژوهش و اعالم رضایت کتبی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم
شدند .مالکهای شمول شرکتکنندگان شامل دارا بودن حداقل
یک فرزند مبتالبه دیابت یک در سنین  6تا  07سال ،باهم زندگی
کردن والدین و عالقهمندی به شرکت در پژوهش و مالکهای
خروج شرکتکنندگان شامل دریافت مداخله روانشناختی توسط
والدین در زمان اجرای پژوهش (به استناد مصاحبه اولیه) ،ابتال به
بیماری جسمی و روانشناختی حاد یا مزمن والدین ،ابتال کودک
مبتالبه دیابت به بیماری حاد یا مزمن دیگر و گذراندن برنامه
آموزشی مشابه توسط والدین بوده است .برای جمعآوری اطالعات
از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامه وارسی ویژگیهای جمعیت شناختی :0این پرسشنامه
شامل جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت جسمانی ،شغل ،تعداد
فرزندان و سنین شرکتکنندگان میباشد که در جلسه اول توجیهی
توسط والدین تکمیل شد .بهطور معمول در پژوهشهای مرتبط با
برنامههای خانواده محور مشخصات جمعیت شناختی سنجیده
میشود (پالنت و ساندرز ،2334 ،به نقل از قاسمزاده .)00۶0

زوجین فرم اولیه این مقیاس که دارای  54سؤال بود ،در سال 001۶
تهیه کردند .هر گویه این مقیاس با توجه بهمرور پیشینه نظری و
پژوهشی و سالها تجربهی بالینی و مشاوره در زمینه رضامندی
زناشویی ،ازدواج و خانواده تنظیمشده است .در هر گویه ،محتوایی
مربوط به رضامندی زوجیت ارائهشده است .از آزمودنی خواسته
میشود تا در قالب طیف لیکرت چهارگزینهای (کامالً مخالف ،0
مخالف  ،2موافق  0و کامالً موافق  )7در مورد رضامندی زوجیت
پاسخ بدهد .هر چه فرد در این آزمون نمرهی بیشتری بگیرد،
نشاندهندهی رضامندی زوجیت باالتر است .مقیاس ساختهشده بر
اساس رویکردهای جدید به رضامندی همسران ساختهشده که در
آن تالش میشود رضامندی همسران از دیدگاه ازدواج سالم
نگریسته شود و عالقه به بررسی و مطالعهی آن به شکل روابط
رضامندانه در طول زندگی است و از سویی دیگر تأکید بر حمایت
اجتماعی و بررسی دیگر رفتارهای مثبت در ازدواج مبتنی بر رویکرد
شناختی -اجتماعی است .پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز از 03
خرده مقیاس تشکیلشده است که عبارتاند از :مطلوب اندیشی
همسران ،رضایت زناشویی ،افکار شخصی ،افکار ارتباطی و
اجتماعی ،روش حل مسئله ،امور مالی و فعالیتهای اقتصادی،
احساس و رفتار مذهبی ،روش فرزندپروری ،اوقات فراغت ،تعامل
احساسی.
آزمایش خون کودک :آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله ()HA0C
میزان متوسط قند خون سهماهه کودک را نشان میدهد که هر سه
ماه یکبار بهصورت رایگان در انجمن دیابت ایران انجام میشود.
برای اجرای پژوهش ابتدا برای هر دو گروه کنترل و آزمایش
پیشآزمون اجرا شد و از والدین خواسته شد نتیجه آخرین آزمایش
خون فرزندشان را نیز ارائه نمایند .سپس گروه آزمایش در برنامه
آموزشی شرکت کردند ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد.
برنامه آموزشی بهصورت هفت جلسه  023دقیقهای گروهی با حضور
همزمان پدر و مادر و سه جلسه گروهی با حضور مادر (جمعاً ده
جلسه) برگزار شد .در جلسه آخر از والدین خواسته شد آزمایش خون
برای کودک انجام داده و متوسط قند خون سهماهه کودک
(هموگلوبین گلیکوزیله) را گزارش دهند .اجرای جلسات گروهی و
به شیوه کارگاهی در محل انجمن دیابت ایران صورت گرفت.
درنهایت به دلیل عدم شرکت یک خانواده در بیش از سه جلسه
تحلیل آماری بر روی  21خانواده صورت گرفت .محتوای جلسات
آموزشی به شرح ذیل است( .جدول .)0

مقیاس رضامندی زوجیت افروز :2در این پژوهش از فرم بلند 003
سؤالی استفاده شد .این مقیاس جهت ارزیابی میزان رضایت
همسران برای فرهنگ جامعه ایرانی توسط افروز  ،001۶طراحی و
سپس هنجاریابی شده است (افروز و قدرتی .)00۶3 ،پژوهشگران
رضامندیبازوجیت والدین دارای کودک مبتالبه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک
زندگی بر
ثربخشی وارتقای
بر اساس مصاحبههای به ا
انجامشده
کیفیتهای
مشاوره
عملآمده

جدول  .1برنامه جلسات آموزشی
1. demographic characteristic
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2. Afrooz Marital Satisfaction Scale
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محتوای جلسات

تعداد جلسات

حضور والدین

جلسه اول

حضور همزمان پدر و مادر

جلسه دوم

حضور مادر همزمان پدر و مادر

جلسه سوم

حضور مادر

جلسه چهارم

حضور مادر

جلسه پنجم

حضور مادر

جلسه ششم

حضور همزمان پدر و مادر

جلسه هفتم

حضور همزمان پدر و مادر

جلسه هشتم

حضور همزمان پدر و مادر

جلسه نهم

حضور همزمان پدر و مادر

جلسه دهم

حضور همزمان پدر و مادر

 آشنایی با اعضای گروه و توافق بر سر قوانین آشنایی بیشتر با بیماری دیابت نوع یک (نشانهها ،علل و سیر درمانی) بررسی مشکالتی که خانوادههای دارای فرزند مبتالبه دیابت با آن مواجه هستند شناسایی ویژگیهای کودکان مبتالبه دیابت اصول بهبود بخشی رابطه تعاملی والدین با کودک زمان با کیفیت با کودک چالشهای روانی والدین (خصوصاً مادر) دارای فرزند مبتالبه دیابت راهکارهای تنظیم خلق منفی بازسازی شناختی ایجاد نگرش جدید به بیماری استرس والدینی و استرس مرتبط با بیماری تکنیکهای مدیریت استرس تعارضات زناشویی حول محور دیابت تعارضات زناشویی عامل تداومبخش مشکالت روانشناختی قوانین حل تعارض حل مسئله غنیسازی روابط زوجیت آشنایی با مشکالت رفتاری ویژه کودکان مبتالبه دیابت تکنیکهای افزایش رفتارهای مطلوب راهکارهای افزایش مسئولیتپذیری کودک در ارتباط با تکالیف درمانی تکنیکهای کاهش رفتارهای نامطلوب تعمیم آموختهها -مرور و بررسی نتایج

یافتهها
در این بخش ابتدا به ارائه یافتههای توصیفی مربوط به ویژگیهای
جمعیت شناختی و متغیرهای رضامندی زوجیت و میزان هموگلوبین
گلیکوزیله پرداخته میشود ،سپس با توجه به فرضیههای پژوهش از
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده خواهد شد .بر اساس دادههای
جمعیت شناختی به ترتیب کمترین و بیشترین سن کودک در گروه
آزمایش برابر با  4و  00و در گروه کنترل برابر با  6و  00سال بود.

همچنین فراوانی تحصیالت مادران در گروه آزمایش برابر با
زیردیپلم  2نفر ،دیپلم  4نفر ،فوقدیپلم و لیسانس  5نفر گزارش شد؛
بنابراین در گروه آزمایش مادران با میزان تحصیالت دیپلم در
پژوهش حاضر فراوانی بیشتری داشتند و کمترین فراوانی متعلق به
تحصیالت زیردیپلم میباشد .همچنین فراوانی تحصیالت مادران
در گروه کنترل برابر با زیردیپلم  7نفر ،دیپلم  5نفر ،فوقدیپلم و
لیسانس  5نفر بود.

جدول  .2خالصه یافتههای توصیفی گروه نمونه در متغیرهای رضامندی زوجیت و هموگلوبین گلیکوزیله
آزمایش*

مقیاس
رضایت زناشویی
احساسات و رفتار
مذهبی

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

گروه
میانگین
02/50
07/۶2
27/20
26/41
26/6۶

انحراف استاندارد
5/10۶
5/00۶
0/475
2/45
7/۶0
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مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

گروه
میانگین
00/67
00/54
20/15
20/67
26/67

کنترل*

انحراف استاندارد
6/57
5/1۶
0/11
0/15
7/7۶
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امور مالی
روش فرزندپروری
اوقات فراغت
نحوه تعامل
مطلوب اندیشی
همسران
رفتارهای شخصی
رفتارهای ارتباطی و
اجتماعی
حل مسئله
هموگلوبین گلیکوزیله

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

7/45
5/06
7/03
5/30
0/76
1/03
5/10
4/۶5
6/56
1/46
6/۶3
6/12
5/7۶
7/75
0/61
3/۶6
0/35

03/20
24/6۶
2۶/5
03/17
02/20
73/20
77/34
77/۶2
75/15
63/01
61/20
06/20
04/41
20/20
27/40
4/04
4/00

26/54
26/15
25/67
2۶/20
2۶/20
0۶/67
0۶/54
70/20
70/40
5۶/۶2
51/15
05/21
05
22/54
22/40
4/57
4/55

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

7/01
7/75
7/06
5/03
5/223
1/7۶
4/۶6
4/0۶
6/36
1/04
۶/36
6/57
6/02
7/30
0/43
0/20
0/25
(* )n=07

جدول  2حاکی از افزایش میانگین خرده مقیاسهای رضامندی
زوجیت در گروه آزمایش پس از دوره آموزش (مرحله پسآزمون)
است .بهعبارتدیگر در گروه آزمایش پس از تجربه مداخله (برنامه
جامع ارتقای کیفیت زندگی) ،رضامندی زوجیت باالتری از خود
گزارش دادهاند .این در حالی است که شرکتکنندگان گروه کنترل
تقریباً در کلیه متغیرها در بین مراحل پیشآزمون و پسآزمون تغییر
زیادی را نشان گزارش نکردهاند .همچنین میانگین متغیر
هموگلوبین گلیکوزیله بر اساس مراحل آزمون و گروه آزمایش و
کنترل تفاوت قابلتوجهی نشان نمیدهد .در ادامه برای بررسی
دقیق فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده
خواهد شد .لذا قبل از استفاده از این آزمون اطمینان از نبود دادههای
پرت حاصل شد؛ سپس مفروضههای نرمال بودن توزیع با آزمون
کلموگروف اسمیرنوف ،خطی بودن رابطه با نمودار هم پراکنش،
همگنی واریانس با آزمون لوین و برابری ماتریسهای کوواریانس
با آزمون ام .باکس موردبررسی قرار گرفتند .بررسی فرض نرمال
بودن توزیع دادهها به تفکیک مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون) و

گروهها (آزمایش ،کنترل) نشان داد که در هیچیک از متغیرها،
کلموگروف اسمیرنوف معنادار نمیباشد ()p>3/35؛ بنابراین فرض
نرمال بودن توزیع نمرات برقرار است .عالوه بر این خطی بودن
رابطۀ بین متغیرهای وابسته نیز با بررسی نمودار پراکنش دادهها بین
این متغیرها در دو گروه مداخله و کنترل صورت گرفت که این
نمودارها مورد خاصی از غیرخطی بودن را نشان ندادند؛ بنابراین
تأییدی بر مفروضۀ خطی بودن بین دادهها است .بر اساس آزمون
لوین فرض  Fهیچیک از متغیرهای وابسته معنادار نبود ()P<3/35؛
بنابراین فرض همگنی واریانسها برقرار است .همچنین نتایج
آزمون ام .باکس حاکی از عدم معناداری مقدار  Fاست ()P<3/35؛
بنابراین شاهد برابری ماتریسهای کوواریانس مشاهدهشده
متغیرهای وابسته در بین گروهها هستیم و درنتیجه برای بررسی
فرضیههای پژوهش حاضر استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره
بالمانع است.
Z

جدول  .3نتایج آزمون های اثر پیالیی ،المبدای ویلکز و اثر هتلینگ در تحلیل کوواریانس چند متغیره
آزمون

مقدار

F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

معناداری

اثرپیالیی

3/۶0

4/32

03

5

3/32

المبدای ویلکز

3/366

4/32

03

5

3/32

اثرهتلینگ

07/37

4/32

03

5

3/32
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یی
یکوزیلهاستثنا
کودکان
میزانانمندسازی
فصل ونامه تو
_________________________________________________________
کودک
هموگلوبین گل
نوع یک
اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتالبه دیابت

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود یافتههای حاصل از
تحلیل کوواریانس چند متغیره حاکی از آن است که در تمام آزمونها
 Fبهدستآمده با درجه آزادی  5و  03در سطح  P<3/35معنادار
است .لذا میتوان گفت که بین گروه آزمایش و گروه کنترل حداقل
در یکی از متغیرهای رضامندی زوجیت و هموگلوبین گلیکوزیله
تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج جدول  7نشان میدهد که میانگین
نمرات اصالحشده پسآزمون تمام خرده مقیاسهای رضامندی
زوجیت پس از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون در دو گروه آزمایش
و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار دارند ( )P>3/35و میانگین نمرات
گروه آزمایش بهصورت معناداری باالتر از گروه کنترل است که این
امر حاکی از تأثیر مداخله با برنامه جامع ارتقای کیفیت زندگی بر
خرده مقیاسهای رضامندی زوجیت بوده و درنتیجه فرضیه تحقیق
در مورد اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی بر این متغیر تأیید
میشود .همچنین نکته قابلتوجه در مورد خرده مقیاسهای
رضامندی زوجیت اینکه به ترتیب بیشترین و کمترین اندازه اثر

مربوط به رضایت زناشویی (اندازه اثر=  )47و اوقات فراغت (اندازه
اثر=  )00است؛ بنابراین برنامه جامع ارتقای کیفیت زندگی بیشترین
اثربخشی بر خرده مقیاس رضایت زناشویی و کمترین اثربخشی بر
خرده مقیاس اوقات فراغت داشته است .دامنۀ اندازه اثر دیگر خرده
مقیاسهای متغیر رضامندی زوجیت بین  77تا  61قرار دارد که بر
اساس طبقهبندی کوهن در حد متوسط و مطلوب قرار دارند .یافته
دیگر پژوهش اینکه بر اساس جدول  0میانگین نمرات اصالحشده
پسآزمون متغیر هموگلوبین گلیکوزیله پس از برداشتن اثر نمرات
پیشآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت ندارند
( )P<3/35و این امر حاکی از عدم تأثیر مداخله با برنامه جامع
ارتقای کیفیت زندگی بر متغیر هموگلوبین گلیکوزیله بوده و درنتیجه
فرضیه تحقیق در مورد اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی بر
این متغیر رد میشود.

جدول  .4تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکووا
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

رضایت زناشویی

26/454

0

26/454

04/366

3/330

3/47

رفتارهای ارتباطی و
اجتماعی

02/564

0

02/564

03/200

3/334

3/77

حل مسئله

4/140

0

4/140

۶/165

3/331

3/70

امور مالی

44/410

0

44/410

03/۶65

3/336

3/75

احساسات و رفتار
مذهبی

72/350

0

72/350

0۶/520

3/330

3/63

روش فرزندپروری

01/000

0

01/000

01/313

3/330

3/51

اوقات فراغت

01/076

0

01/076

6/664

3/32

3/00

نحوه تعامل

50/472

0

50/472

07/060

3/332

3/52

مطلوباندیشی
همسران

55/10۶

0

55/10۶

21/032

3/330

3/61

رفتارهای شخصی

004/245

0

004/245

25/611

3/330

3/66

هموگلوبین
گلیکوزیله

3/043

0

3/043

0/714

3/2

3/3۶

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی در والدین دارای کودک مبتالبه دیابت بر رضامندی زوجیت آنان و میزان
هموگلوبین گلیکوزیله کودک صورت گرفته است .یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که باال رفتن کیفیت زندگی والدین
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منجر به افزایش رضامندی زوجیت در آنها میشود ولی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک تأثیر معنادار ندارد .به نظر میرسد بعد اجتماعی
و بعد روانی کیفیت زندگی که به دلیل آشفتگیهای روانی زیاد در خانوادههای دارای فرزند مبتالبه دیابت مخدوش شده ،در این برنامه
بهبودیافته و تأثیر مثبتی در روابط بین همسران بجای گذاشته است و در جهاتی همسو با پژوهشهای داویال ،کارنی ،هال و بردبری2330 ،0
و الندولت ،ریبی ،المباچر ،ولرات ،جنم 2و همکاران 2332 ،و چیو و مارکس ،2331 ،0این برنامه با ایجاد جو عاطفی گرم و صمیمانه تأثیر
مثبتی در باال رفتن رضامندی زوجیت داشته است .در تبیین این یافته میتوان گفت ارتقای کیفیت زندگی بهصورت مستقیم از طریق بهبود
روابط بین فردی و تعامالت بین همسران و بهصورت غیرمستقیم از طریق احساس مثبت و خوب داشتن نسبت به خود این اثر را ایجاد کرده
است .یکی از حیطههای مهم برنامه درمان مبتنی بر کیفیت زندگی فریش روابط با همسر است که در برنامه طراحیشده توسط محقق در دو
جلسه غنیسازی روابط زوجین و حل تعارض بدان پرداخته شد .در این رویکرد درمانی هدف اصلی چیره شدن و غلبه کردن بر مشکالت
نیست و اینکه بعضی مواقع در حل مشکل نیاز نیست فقط به خود مشکل توجه کنیم بلکه باید به توانمندیهای هر فرد جدا از مشکل وی
توجه شود .با ت وجه به اینکه بیماری دیابت درمان قطعی ندارد بنابراین هدف ،غلبه بر بیماری نیست بلکه در این برنامه تأکید میشود که
رضایت کلی از زندگی را با تقویت رضایت در هر حوزه با ارزش از زندگی میتوان افزایش داد( .فریش .)2336 ،آموزش راههای افزایش
صمیمت و غنیسازی روابط زوجین این امکان را به والدین کودک مبتالبه دیابت میدهد که به روابط کالمی و غیرکالمی بین خود توجه
کرده ،برای آن وقت گذاشته و به ترمیم روابطشان بپردازند .در خانوادههای دارای فرزند مبتالبه دیابت حمایت همسران از یکدیگر سهم مهمی
در باال بردن توان و انرژی والدین (خصوصاً مادر) برای مدیریت بهتر بیماری فرزند و مقابله با استرسهای ناشی از بیماری دارد .در کنار نقش
حیاتی مادر برای مدیریت دیابت ،پدر نیز نقش منحصربهفردی در این زمینه بازی میکند و این نقش چیزی نیست جز حمایت همهجانبه از
مادر .از سوی دیگر به دلیل تفاوت در ادراک و عملکرد مربوط به مدیریت دیابت ،تعارضاتی در والدین وجود دارد( .سود و همکاران 2302 ،و
ویسوکی و گاوین )2337 ،7که این تعارضات بر عملکرد کلی خانواده بهعنوان یک سیستم تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ و اغلب اثربخشی درمان
را کاهش میدهد ،جو عاطفی را منفی کرده و بر کیفیت زندگی کل خانواده تأثیر منفی میگذارد( .برازل و رید 2300 ،5و ساندر و همکاران،
 .)2303همراه و همرأی بودن پدر و مادر در مورد یک مشکل یا استرس (بیماری فرزند) و همسو بودن آنها در برخورد با مشکالت رفتاری
خاص کودک مبتالبه دیابت منجر به ایجاد جو عاطفی مثبت در خانواده و کاهش تعارضات خواهد شد و درنهایت بازدهی و خروجی بهتری
در مدیریت بیماری فرزند را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین در برنامه طراحیشده در راستای ارتقای کیفیت زندگی والدین به آموزش مهارت حل
تعارض بین همسران و شیوههای صحیح فرزندپروری پرداخته شد .به نظر میرسد این مهارتها والدین را در زمینه مدیریت دیابت فرزند
بیشتر هماهنگ کرده و آشفتگی روابط را کاهش داده و منجر به باال رفتن رضامندی زوجیت در آنها میشود.
مطابق با مدل بودنمن  2334وجود استرس زیاد در خانوادههای دارای کودک با بیماری مزمن منجر به کاهش رضامندی زوجیت و کیفیت
زندگی میشود و ازآنجاکه پژوهشها نشان دادهاند میزان استرس در این خانوادهها باالست (ویتمور و همکاران2302 ،؛ پاتن و همکاران؛
 )2300به همین دلیل در برنامه جامع ارتقا کیفیت زندگی به مدیریت استرس توجه ویژهای مبذول شده است و تکنیکهای رفتاری و شناختی
برای مدیریت استرس ارائهشده است که همسو با مداخالت پاتراکی ،مانتزورانی ،دارویری ،آلکسوپولوس ،واروگلی 6و همکاران 2305 ،به نظر
میرسد آموزش تکنیکهای مدیریت استرس به والدین کودکان مبتالبه دیابت منجر به کاهش معنیدار عالئم استرس و افسردگی در آنها
شده و در کنار فراگیری روشهای تعاملی سازگارانه تر باعث ایجاد جو گرم و صمیمی در خانواده میشود .از طرفی برای کاهش آشفتگیهای
روانی و مقابله با خلق منفی نیز دو جلسه اختصاص داده شد در آن توجه بهسالمت جسمی و روانی همسران و احترام به خویشتن موردتوجه
قرارگرفته و راهکارهایی برای افزایش این متغیرها ارائهشده است .در تبیین معنادار نبودن تأثیر این برنامه بر کاهش میزان متوسط قند خون
کودک (هموگلوبین گلیکوزیله) به چند نکته باید توجه کرد .اول اینکه عوامل مختلفی در کنترل قند خون کودک مؤثر است .از جمله مهمترین
عوامل تعیینکننده ،تنظیم رژیم غذایی کودک و تزریق انسولین متناسب با کرب فاکتور (تعداد واحدهای کربوهیدرات) مصرفشده در غذای
کودک است و این امر مستلزم آموزش کافی والدین در زمینه محاسبه کرب فاکتورهای غذای مصرفی و آشنایی با انواع انسولین تزریقی به
کودک است .ازآنجاکه پاسخ بدن کودکان به انسولینهای مختلف متفاوت است و بسته به رژیم غذایی ،میزان فعالیت و استرسهای کودک،
میزان خواب ،بیماری و ...تغییر میکند ،مداخالت آموزشی در این زمینه کارآمدتر است و همانطور که سابارایان و همکاران  2305با مرور
سیستماتیک مداخالت انجامگرفته عنوان کردهاند ،مداخالت روانشناسی بر کاهش متوسط قند خون کودک اثر مثبت چندانی نداشته و طراحی
1. Davila, Karney, Hall, & Bradbury
2. Landolt, Ribi, Laimbacher, Vollrath, Gnehm & et al
3. choi & Marks
4. Wysocki & Gavin
5. Barzel & Reid
6. Pateraki, Mantzourani, Darvyri, Alexopoulos, Varvogli & et al
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مداخالت باکیفیتتری در این زمینه موردنیاز است .لوهان و موراسکا نیز طی مطالعهای در سال  2305مداخالت فرزندپروری انجامشده تا
سال  2307را در خانوادههای دارای فرزند مبتالبه دیابت مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش کردند اینگونه مداخالت در بهبود مشکالت رفتاری
کودکان و مشکالت روانشناختی والدین و درنهایت افزایش بازدهی سالمتی کودک تأثیر مثبت داشتهاند .در مداخالت انجامشده که نتایج
آن حاکی از بهبود میزان هموگلوبین گلیکوزیله بوده است ،تمرکز آموزش بر توسعه مهارتهای رفتاری مرتبط با درمان دیابت و افزایش
همکاری والد و کودک در این زمینه بوده است که در برنامه ارتقای کیفیت زندگی طراحیشده بدان پرداخته نشده است .نکته دوم اینکه
شاخص هموگلوبین هموگلیکوزه متوسط قند سه ماهه کودک را نشان میدهد و به نظر میرسد در برنامه ارتقای کیفیت زندگی طراحیشده،
زمان برای ارزیابی این شاخص کافی نبوده و الزم است پیگیری سهماهه و یا ششماهه صورت گیرد .مهمترین محدودیت این پژوهش آن
است که این پژوهش بر روی تعداد محدودی از والدین مراجعهکننده به انجمن دیابت ایران صورت گرفته و به دلیل محدودیتها امکان
نمونهگیری تصادفی وجود نداشته است لذا تعمیم نتایج باید بااحتیاط صورت پذیرد.
پیشنهاد میشود این برنامه با هدف بهبود تعامالت والدین و کودکان مبتالبه دیابت و کاهش مشکالت موجود در این خانوادهها در کنار
مداخالت پزشکی معمول اجرا شود.
تشکر و قدردانی
از دوستان و همکاران انجمن دیابت ایران و تمامی عزیزان شرکتکننده که با همکاری فراوان ،ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری مینماییم.
منابع
افروز ،غالمعلی ( .)001۶مقدمهای بر روانشناسی و آموزشوپرورش کودکان استثنایی .تهران :نشر آگاه
افروز ،غالمعلی و قدرتی ،مهدی ( )00۶3ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه) .مجله روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران.06-0 ،0 .
افروز ،غالمعلی؛ مهاجرانی ،محمد؛ ارجمند نیا ،علیاکبر و قاسمزاده ،سوگند .)00۶7( .مقایسه رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی
فرزندان .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،شماره .026 -005 ،)6(0
کودک
یکوزیله
گل
هموگلوبین
میزان
و
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Evaluating effectiveness of the life quality promotion program on marital
satisfaction among parents of diabetic children and children’s glycated
hemoglobin
BaharakBayati1
SogandGhasemzadeh*2
SotoodehAfrooz3

Abstract
Aim: Families with type one diabetes children have multiple problems and challenges, such as
reduced quality of life and marital satisfaction. The aim of this study was evaluating
effectiveness of life quality promotion program on marital satisfaction among parents of
diabetic children and children’s glycated hemoglobin. Methods: This research method was in
semi- experimental methodology with pre- test, post-test plan with control group. statistical
sample was 31 parents and their diabetic children that they were selected using random
sampling methods from Tehran Diabetes Association and were randomly assigned in
experimental and control groups. Experimental group received quality of life training for 11
sessions in 2 hours. The tool used in this research was Afrooz Marital Satisfaction Scale and
child blood test. The data was analyzed by multi variate analysis of covariance using software
SPSS. Results: The results showed average post-test in both experimental and control groups
were significantly different. The experimental group mean scores significantly higher than the
control group, which indicated a positive impact of the life quality promotion program in
marital satisfaction. The highest and lowest amount of effect was related to marital satisfaction
(effect size: 47) and free time (effect size: 00). There was no significant difference between
mean score of children’s glycated hemoglobin. Conclusion: Training program on quality of
life significantly contributed to raising parental marital satisfaction so to improve the quality
of life and marital satisfaction in families of children with diabetes is recommended. However,
given the lack of effect of this intervention on child’s blood glucose level, it seems that
educational interventions are more effective in this regard.
Keywords: Quality of life, marital satisfaction, glycated hemoglobin Type I diabetes,

1

- PHD in psychology of exceptional children, Faculty of Psychology, Science and Research Branch
Islamic Azad University, Tehran, Iran
2
- Assistant Professor, PHD in psychology of exceptional children, Faculty of Psychology, Tehran
University, Tehran, Iran. Email: S.Ghasemzadeh@ut.ac.ir
3
- MA student in counseling, Faculty of psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation
Science, Tehran, Iran

۶۲۳۱  پاییز،۳۲  شماره،۸ سال

