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چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی روش واقعیتدرمانی بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در
دانشآموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستان در شهر تهران انجام شد .روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش-
آزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستآنهای
پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی  1393-94تشکیل میدادند .نمونهگیری به روش تصادفی خوشهای چند-
مرحلهای انجام شد .پس از تکمیل پرسشنامه نشانههایی مرضی کودکان توسط معلمان تعداد  30دانشآموز که
در شاخص نافرمانی مقابلهای پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان نمره باالتر از نمره برش کسب کردند،
انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند .به دانشآموزان گروه آزمایش در 10
جلسه  90دقیقهای روش واقعیتدرمانی آموزش داده شد .بعد از پایان جلسات ،پسآزمون اجرا شد .نتایج تحلیل
کوواریانس نشان داد که در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ،در مرحله پسآزمون کاهش معناداری در
شدت نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای مشاهده شد .با توجه به یافتههای این پژوهش ،روش واقعیتدرمانی،
منجر به کاهش نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان میشود و میتوان از آن به عنوان یک روش
مداخلهای موثر برای این گروه استفاده کرد.
واژگان کلیدی :اختالل نافرمانی مقابلهای ،روش واقعیت درمانی ،دانشآموزان

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران (نویسنده مسئول)
asgar_choobdary@yahoo.com
 .2استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
.3دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
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مقدمه
افزایش شیوع اختاللهای روانی در کودکان در سالهای اخیر موجب بروز نگرانی در مورد
بهداشت روانی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد کودکان شده است .بر همین اساس متخصصان بر
اهمیت ارزیابی و درمان به موقع اختاللهای روانشناختی تاکید میکنند .از آنجا که الگوهای
هیجانی و رفتاری در بزرگسالی به دشواری تغییر میکنند ،تشخیص هر چه زودتر مشکالت

سالمت روانی در دوران کودکی یکی از جنبههای پیشگیرانه بهداشت همگانی است (تیگز،1

2010؛ به نقل از صفری ،فرامرزی و عابدی .)1391 ،در حدود هفتاد و پنج درصد از اختالل-

های روانی تشخیص داده شده در کودکان و نوجوانان ،در طبقه اختاللهای رفتاری قرار می-
گیرد (کوای1995 ،2؛ به نقل از بردالی و مندل .)2005 ،3کودکان مبتال به اختاللهای رفتاری
چالشهای بسیاری را برای والدینشان به وجود میآورند .این کودکان رفتارهایی را از خودشان
نشان میدهند که تا ثیر منفی بر اطرافیان و جامعه میگذارد (بلوم کویست2002،4؛ ترجمه
عالقهبندراد .)1384 ،برآورد میشود که افراد با رفتارهای ضداجتماعی در کودکی دستکم

 10برابر بیشتر از یک فرد  28ساله بهنجار ،هزینه بر دوش جامعه میگذارند (اسکات.)2001 ،5
همچنین ،اختاللهای رفتاری یکی از چالشهای اصلی معلمان در برخورد با دانشآموزان و
یکی از دالیل اصلی ارجاع کودکان به مراکز درمانی است (کینان.)2012 ،6

اختالل نافرمانی مقابلهای 7نوعی اختالل رفتاری مخرب محسوب میشود؛ زیرا در بسیاری
از کودکان مبتال به این اختالل نقایص شناختی ،اجتماعی و مشکالت رفتاری همانند سایر انواع

اختاللهای رفتاری دیده میشود (ویتمن2006 ،8؛ کینان .)2012 ،پنجمین ویرایش راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،9اختالل نافرمانی مقابلهای را الگویی از عصبانیت-
1. Tiggs
2. Quay
3. Bradley & mandell
4. Bloomquist
5.Scott
5. Keenan
)7.Oppositional Defiant Disorder (ODD
8. Weitmann
9. DSM-5
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تحریکپذیری خلق ،رفتار چالشی-مقابلهای یا کینهجویانه معرفی میکند و مالکهای این
اختالل باید دستکم هر هفته یک بار به مدت  6ماه دوام داشته باشد .این مالکها به این شرح
است که افراد مبتال اغلب خلقشان پایین است ،به آسانی از کوره در میروند ،اغلب عصبانیاند،
با مراجع قدرت درگیرند ،نافرمان و لجباز هستند ،اغلب بهطور عمدی دیگران را ناراحت می-
کنند ،دیگران را به خاطر بدرفتاری و اشتباههای خودشان سرزنش میکنند ،غرضورز و کینه-
جو هستند .همچنین در این مدت باید عملکرد اجتماعی فرد دچار مشکل شده باشد .نشانههای
این اختالل اغلب بخشی از یک الگوی تعاملی آسیبدیده در ارتباط با دیگران است .افزون بر
این ،کودکان توجهی به رفتارهای منفیگرایانه و پرخاشگرانه خود ندارند و در مقابل،
رفتارهایشان را توجیهی برای خواستهها و شرایط غیرمنطقی میدانند (انجمن روانشناسی
آمریکا.)2013 ،1
نرخ شیوع اختالل نافرمانی مقابلهای از  1تا  11درصد با میانگین تقریبی  3/3درصد برآورد
شده است (کاستلو2003 ،2؛ موفان2004 ،3؛ انجمن روانشناسی آمریکا .)2013 ،برآورد نرخ
شیوع به عواملی از قبیل منابع جمعآوری اطالعات (والدین ،معلمان یا خود کودک) ،نوع
گزارش (هم اکنون یا پسرویدادی) و همچنین داشتن مالکهای اختالل سلوک ،بستگی دارد.
با وجود این ،نرخ اختالل نافرمانی مقابلهای ممکن است بسیار وابسته به جنس کودک باشد.
اختالل نافرمانی مقابلهای تا پیش از نوجوانی در پسران شایعتر از دختران است (ناک ،کازدین،
هیریپی و کسلر2007 ،4؛ ری.)2012 ،5
نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای ممکن است فقط به یک زمینه محدود باشد و بهطور
مکرر در خانه دیده شود .با وجود این در بیشتر موارد ،نشانههایی این اختالل در چند زمینه دیده
میشود .اختالل نافرمانی مقابلهای ،بیشترین شیوع را در خانوادههایی دارد که والدین یا مراقبین
آنها ،پاسخدهنده نبوده یا در مراقبت از کودک اهمال میکنند (آکادمی روانپزشکی کودکان

1. American Psychological Association
2. Costello
3. Maughan
4. Nock, Kazdin, Hiripi & Kessler
5. Rey
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و نوجوانان آمریکا .)2007 ،1افراد مبتال به نافرمانی مقابلهای بهطور قابلتوجهی روابطشان با
والدین ،معلمان و همساالن تخریب شده است .این کودکان نه تنها در مقایسه با همساالنشان
دارای اختالل هستند ،بلکه بیش از  2انحراف استاندارد پایینتر از مقیاس درجهبندی برای
سازگاری اجتماعی عمل میکنند .همچنین ،این گروه آسیب اجتماعی بیشتری را نسبت به
کودکان با اختالل دوقطبی ،افسردگی و اختالل اضطرابی تجربه میکنند (گرین2002 ،2؛

همیلتون 3و آرماندو .)2008 ،4کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای در مدرسه پیشرفت خوبی
ندارند و در روابط بینفردی دچار مشکل هستند .آنان در کارکردهای اجرایی مشکل دارند و
بهطور معمول فاقد مهارتهای شناختی و اجتماعی و عاطفی مورد نیاز برای انجام تقاضاهای

بزرگساالن هستند (برت ،کروگر ،مکگیو و الکونو2001 ،5؛ همرسون ،مورای ،جان و
جانستون .)2008 ،6کری و مکآنای )1984( 7معتقدند که اقدامات بزهکارانه در اغلب موارد
غیرمنطقی ،غیرقابل پیشبینی و بیمعنی نیستند؛ بلکه معنی این دست رفتارها در کودکان و
نوجوانان این است که مهارتهای اجتماعی را در طول کودکی یاد نگرفتهاند .ناکارآمدی
شایستگی اجتماعی با مشکالت روانشناختی رابطه دارد .از این رو ،به برنامهای متناسب با
مشکالت رفتاری کودک نیازمندیم تا به واسطه آن از تشدید شدن این رفتارها پیشگیری کنیم.
در طول سالیان متمادی روشهای درمانی متنوعی برای مواجهه با مشکالت رفتاری و
هیجانی کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای به کار گرفته شده است .در این زمینه بخشی
از درمانها بر مداخلههای فردی و بخشی دیگر بر مداخلههای خانوادگی ،متمرکز شدهاند؛ به
نحوی که برنامههای متنوعی از قبیل آموزش والدین برای کمک به مدیریت رفتار کودک،
رواندرمانی فردی برای مدیریت خشم ،خانوادهدرمانی برای بهبود ارتباط ،آموزش مهارتهای
اجتماعی برای افزایش انعطافپذیری و تحمل ناکامی در بین همساالن و درمان شناختی-
1. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
2. Greene
3. Hamilton
4. Armando
5. Burt, Krueger, McGue & Iacono
6. Hommersen, Murray, Johan & Johnston
7. Carey & McAnany
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رفتاری برای آموزش حل مساله و کاهش منفیگرایی طراحی شده است (آکادمی روانپزشکی
کودک و نوجوان آمریکا .)2007 ،ویلیام گالسر 1در سال  1965نظریهی جدیدی را در زمینه

آسیبشناسی روانی و اختاللهای رفتاری و روش درمان آن ارائه کرد که نام آن را واقعیت-
درمانی 2نامید .واقعیتدرمانی بر اساس نظریه انتخاب توضیح میدهد که افراد چرا و چگونه
رفتار میکنند .این نظریه ،شیوههای کارکرد آدمی برای صدور رفتار را تبیین میکند .نظریه
انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر میزند یک رفتار است ،برای مثال غذا خوردن ،دعوا
کردن ،دیر سر قرار حاضر شدن ،خشمگین شدن هر کدام رفتار مشخصی هستند (گالسر،
2003؛ ترجمه صاحبی .)1389 ،گالسر ( )2008بیان میکند افراد برای برخورداری از
احساسات بهتر نسبت به خود و زندگی باید مسئولیتپذیر باشند .بر اساس نظریه انتخاب ،هر
موجود آدمی از  5نیاز اساسی برخوردار است که عبارتاند از تعلق خاطر و رغبت اجتماعی،
پیشرفت و قدرت ،آزادی ،تفریح و نیاز به بقا.
بر اساس نظریه انتخاب هر فرد زمانی میتواند احساس مسئولیتپذیری ،توانمندی ،اعتماد
و احترام به خویشتن کند که بتواند نیازهای اساسی خود را بهطور موثر برآورده سازد و باور
کند که سر رشته امور زندگیاش در دست خودش است و میتواند شرایط بهتری برای خود
فراهم سازد .مبتنی بر نظریه انتخاب ،روش واقعیتدرمانی یکی از مداخلههای درمانی رایج در
حوزه روان شناسی شناختی در راه توصیف انسان ،تعیین قوانین رفتاری و چگونگی رسیدن به
رضایت ،خوشبختی و موفقیت محسوب میشود .در این شیوه درمان ،مواجه شدن با واقعیت،
قبول مسئولیت ،شناخت نیازهای اساسی ،قضاوت اخالقی دربارهی درست و یا نادرست بودن
رفتار و تمرکز بر اینجا و اکنون مورد تأکید است (کاترین .)2008 ،3کیم ( )2002در پژوهشی
که بر روی مسئولیتپذیری دانشآموزان کالس پنجم در یکی از مدارس ابتدایی کره جنوبی
انجام داد به این نتیجه رسید که واقعیت درمانی باعث افزایش مسئولیتپذیری دانشآموزان
شده است.

1. Glasser
2. Reality Therapy
3. Caterin
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ماستری فراهانی ( )1390در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش مسئولیتپذیری مبتنی بر
واقعیتدرمانی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان پسر راهنمایی شهر ساوه پرداخت .نتایج
نشان داد که واقعیتدرمانی باعث کاهش پرخاشگری و تهاجم میشود .همچنین تاثیر روش
واقعیتدرمانی در حوزههایی مانند کنترل خشم ،افزایش مسئولیت در کودکان مدارس ابتدایی،
سوءمصرف مواد ،بزهکاری ،پیشگیری از تکرار جرم ،خشونت خانوادگی ،افسردگی و
مدیریت بیماریهای مزمن مانند حمالت قلبی و ام اس تایید شده است (وبولدینگ2000 ،1؛

کیم2002 ،2؛ ماسن و دوبا.)2009 ،3

بهطور کلی ،بسیاری از مداخلهها نتیجهی چشمگیر و مداوم در اختالل نافرمانی مقابلهای
نداشته است و همچنین با توجه به نتایج ویلیام گالسر در مورد دختران بزهکار و اینکه این
روش مداخله در  80درصد دختران بزهکار موثر بوده است؛ از این رو و با توجه به سودمندی
روش واقعیتدرمانی در این حوزهها ،به نظر میرسد که انجام پژوهش حاضر بتواند پشتوانه
علمی مناسبی را جهت کاهش رفتارهای چالشانگیز در دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابله-
ای فراهم آورد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش واقعیتدرمانی بر
کاهش رفتارهای چالشانگیز دانشآموزان پسر با اختالل نافرمانی مقابلهای بود .با توجه به
یافتههای پژوهشهای مختلف در این زمینه ،سوال اساسی پژوهش حاضر این بود که آیا روش
واقعیتدرمانی بر نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان تاثیر دارد؟

روش
روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری
این پژوهش را همه دانش آموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستان در مدارس شهر تهران در سال
تحصیلی  94تشکیل میدادند که نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای را دارا بودند .در این
پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به این صورت که از
بین مناطق نوزدهگانه آموزش و پرورش شهر تهران ،یک منطقه بهصورت تصادفی انتخاب شد
1. Wubbolding
2. kim
3. Mason & Duba
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و سپس از میان مدراس ابتدایی موجود در این منطقه ،یک مدرسه به تصادف برگزیده شد .پس
از آن نسخه چهارم پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان 1توسط معلمان دانشآموزان پسر پایه
پنجم و ششم تکمیل گردید .پس از نمرهگذاری پرسشنامهها 35 ،دانشآموز بر اساس نتایج به
دست آمده مالکهای اختالل نافرمانی مقابلهای را نشان دادند که از میان آنها  30نفر ( 15نفر
گروه آزمایش و  15نفر گروه گواه) بهصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه
گمارش شدند
ابزار این پژوهش شامل نسخه چهارم پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان بود .این
پرسشنامه از ابزارهای غربالگری رایج برای اختاللهای روانپزشکی است که بر اساس
مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ساخته شده است .نسخه اولیه
پرسشنامه با نام فهرست اسپرافیکن ،2النی ،3یونیتا 4و گادو 5را اسپرافکین ،النی ،یونیتا و گادو
در سال  1984بر اساس طبقهبندی سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی به منظور غربال  18اختالل رفتاری و هیجانی در کودکان  5تا  12ساله تهیه کردند .بعدها
به دنبال تجدید نظر در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی در سال
 1987نسخه سوم پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان نیز ساخته شد تا اینکه نسخه چهارم در
سال  1994با انتشار چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،با تغییرهای
اندکی نسبت به نسخههای قبلی از سوی گادو و اسپرافکین تجدیدنظر شد .آخرین ویرایش
پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان همانند نسخههای قبلی دارای دو فرم والد و معلم است .در
پژوهش حاضر ،از نسخه معلمان استفاده شده است .نسخه معلمان دارای  41سوال است که 41
عبارت آن مربوط به اختاللهای رفتار ایذایی است .هر یک از عبارات یادشده ،در مقیاس چهار
درجهای پاسخ داده میشود .پرسشنامه استفاده شده در پژوهش حاضر ،گروه  Bدارای  8سوال
( )19-26که اختالل نافرمانی مقابلهای را میسنجد ،مورد استفاده قرار گرفت .دو شیوه
نمرهگذاری برای پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان طراحی شده است که عبارتاند از
1.Child Symptoms Inventory
2. Sprafkin
3. Loney
4. Unita
5. Gadow
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شیوهی نمره برش غربال کننده و شیوه نمره بر حسب شدت نشانههای مرضی .در
بیشتر پژوهشها به علت کارآمدی و اطمینان بیشتر ،روش نمره برش غربالکننده مورد استفاده
قرار میگیرد .در این پژوهش نیز از روش نمره غربال کننده استفاده شد .در این روش شیوهی
نمرهگذاری با جمع زدن تعداد عباراتی که با گزینههای گاهی اوقات و بیشتر اوقات پاسخ
دادهاند به دست میآید (محمد اسماعیل .)1380 ،پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان در
پژوهشهای متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار ،پایایی ،حساسیت و ویژگی آن محاسبه
شده است .در پژوهشی که توسط گرایسون و کارلسون ( )1991بر روی نسخه سوم پرسشنامه
نشانههای مرضی کودکان انجام گرفت ،حساسیت و پایایی آن برای اختالل نافرمانی مقابلهای به
ترتیب 0/93 ،و  0/82گزارش شد .پژوهشهای دیگری همبستگی بین سومین نسخه بازبینی
شده پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان را در همین اختالل  0/66گزارش کردهاند (گادو و
اسپرافکین .)1994 ،در پژوهش کالنتری و همکاران ( )1380پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش تنصیف برای فرم معلمان  0/91و برای فرم والدین  0/85بهدست آمد .روایی محتوایی
پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان نسخه چهارم در پژوهش محمد اسماعیل ( )1380مورد
تایید  9نفر از روانپزشکان قرار گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش حاضر
 0/79به دست آمد.
جهت اجرای پژوهش ،پس از دریافت مجوز از اداره آموزش و پرورش کل و اداره
آموزش و پرورش منطقه  14تهران ،به مدرسه پسرانه ابتدایی مربوطه مراجعه شد .پس از مراجعه
به مدرسه در ابتدا معلمان پایه پنجم و ششم از روند کار و ویژگیهای افراد با اختالل نافرمانی
مقابلهای آگاه شدند و دانشآموزانی که این ویژگیها را داشتند ،مورد شناسایی قرار گرفتند.
فرم ویژه معلم پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان توسط معلم تکمیل گردید و افرادی که

نمرهی آنها نشان دهنده اختالل نافرمانی مقابلهای بود ،انتخاب شدند .پس از آن شرکت-
کنندگان بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .به دانشآموزان گروه
آزمایش در  10جلسه  90دقیقهای روش واقعیتدرمانی آموزش داده شد .پس از پایان جلسه-
های مداخله ،دوباره پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان توسط معلمان برای هر دو گروه
آزمایش و گواه تکمیل و نتایج آن ثبت شد.
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روش مداخلهای واقعیتدرمانی بر نظریه انتخاب (گالسر )1965 ،استوار است .این روش
مداخلهای بر اساس پژوهشهای گالسر ( )1965و بعدها توسط پژوهش وبولدینگ ()2000
پیریزی شد .در نظریه یاد شده بر نحوهی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوهی ارزشیابی
درونی او از واقعیت تأکید میشود .به نظر گالسر ،مراجع در دنیای بیرونی (دنیای واقعی) و
درونی خود زندگی میکند و دنیای واقعی بر رفتار فرد تاثیر نمیگذارد ،بلکه دریافت و ادراک
او از دنیای واقعی بر رفتار او تاثیرگذار است .جلسات و برنامه درمانی این روش مداخلهای برای
پژوهش حاضر ،از کتابهای واقعیت درمانی ،نظریه انتخاب برای والدین و نوجوانان و همه
دانشآموزان میتوانند موفق شوند ،نوشته ویلیام گالسر و ترجمه دکتر صاحبی اخذشده است
که بعد از تایید اساتید و متخصصان در طی  10جلسه  90دقیقهای هر هفته دو جلسه به منظور
آموزش تهیه شده است .خالصه برنامه مداخلهای واقعیت درمانی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1خالصه برنامه مداخلهای واقعیت درمانی
جلسه
اول

دوم

محتوای جلسه
معرفی اعضا و ایجاد ارتباط بین

هدف
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،برقراری رابطهی عاطفی

اعضا و درمانگر

میان اعضا و درمانگر

توضیح در رابطه با چگونگی و

بررسی مفهوم ارتباط با دیگران ،آشنایی با ویژگیهای

چرایی رفتار و معرفی رفتارهای

ارتباط مؤثر

زمان
 90دقیقه

 90دقیقه

سازنده و آزارنده
سوم

تمرین عملی و ملموسسازی

قرار گرفتن فرد در جریان عملی رفتار ،بررسی عملی و

رفتارهای سازنده و آسیبزا

تجربی نتایج حاصل از ضعف ارتباط با دیگران

معرفی نشانههایی نافرمانی به زبان
چهارم

ساده و اینکه چگونه احساسات،
هیجانات و ناسازگاریهای رفتاری
میتواند مخرب باشد
معرفی رفتار کلی و آشناسازی افراد

پنجم

گروه با مولفههای رفتار کلی همراه
با تجربه از طریق ایفای نقش

 90دقیقه

تبدیل رفتار منجر به شکست رفتار رضایتبخش ،بررسى
موانع کار (کینهتوزی ،عصبانیت ،نافرمانی و سرپیچی،

 90دقیقه

ناراحت کردن تعمدی افراد ،سرزنش کردن)
آشنایی با معنا و مفهوم تصمیمگیری ،اهمیت تصمیم-
گیری ،مراحل انجام تصمیمگیری

 90دقیقه
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بحث و صحبت در گروه در رابطه

ششم

با رفتارهایی که در هنگام مواجه با

نگاه انتقادى به رفتار و ارزیابى سودمندى آن در ارتباط با

ناکامی از آنها سر میزند .نحوه

خود و دیگران و پذیرش مسئولیت در قبال رفتار

 90دقیقه

انتخاب و کنترل رفتار مناسب،
هفتم

معرفی تعارضهای چهارگانه و
رفتارهای اجباری

اهمیت ارتباط و نقش آن در رضایت ،احساس خود-
ارزشمندی و برآوردن نیازهای اساسی و ایجاد سالمت

 90دقیقه

روانی

شناخت نیازهای اساسی انسان از

دیدگاه واقعیتدرمانی و فهرست-
هشتم

بندی نیازهای اساسی ،با تالش
اعضا و کمک درمانگر ،بررسی

آشنایی با ابعاد رفتار از دیدگاه گالسر ،نقش انسان در
کنترل رفتار

 90دقیقه

اهمیت برآوردن این نیازها
آموزش اینکه وقایع زمان گذشته،
نهم

دهم

گذشته است و تغییر در آنها ممکن
نیست و فقط وضع موجود و آینده
قابل تغییر است
مرور جلسات و ارزیابی میزان
پیشرفت آنها

تاکید بر زمان حال

 90دقیقه

جمعبندی

 90دقیقه

در این پژوهش از نرمافزار  SPSS 18برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .در بخش
آمار توصیفی به منظور توصیف دادههای به دست آمده از شاخصهای میانگین ،انحراف
استاندارد و در بخش آمار استنباطی با توجه به برقرار بودن همه مفروضههای تحلیل
کوواریانس ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافتههای پژوهش
شاخصهای توصیف آماری مربوط به نمرههای اختالل نافرمانی مقابلهای در هر گروه بهطور
جداگانه محاسبه شد .دادههای توصیفی مربوط به آن در جدول  2مشاهده میشود.
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جدول  .2توصیف آماری پیشآزمون و پسآزمون نمرات نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای به تفکیک
گروهها
گروهها

مراحل

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

پیشآزمون

15/66

6/36

پسآزمون

11/33

2/09

پیشآزمون

17/40

4/50

پسآزمون

18

3/27

گواه

با توجه به جدول  2و مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ،تفاوت میان ارزیابی معلمان از
نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای دانشآموزان گروه آزمایش و گواه ،در پیشآزمون چندان
قابل توجه نیست .این در حالی است که میانگین نمرات نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای
گروه آزمایش در پیشآزمون ( )15/66و پسآزمون ( ،)11/33تغییرات قابل توجهی را نشان
میدهد؛ در حالی که در گروه کنترل تفاوتی جزئی و نامحسوس است .بنابراین ،به منظور
تحلیل دقیقتر تفاوت موجود و اینکه آیا تفاوت از نظر آماری معنادار است یا خیر و همچنین به
منظور کنترل اثر میانگین ،از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول 3
آورده شده است.
ابتدا پیش فرضهای روش تحلیل کوواریانس از قبیل نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و
همگنی واریانسها مورد بررسی قرار گرفت .برای استقالل مشاهدات از آزمون کالموگروف-
اسمیرنوف تک نمونهای استفاده شد که در متغیر شاخص Z ،به دست آمده برابر با  0/78و
سطح معناداری  0/57بود .با توجه به سطح معناداری ،دادهها نرمال است ( .)p<0/05از آزمون
لوین برای بررسی همگنی واریانسها استفاده شده که  Fبه دست آمده برابر با  0/08با سطح

معناداری  0/77بود .بنابراین ،فرض تساوی واریانسها نیز برای متغیرهای پژوهش برقرار بود
(.)p<0/05
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس نمرههای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای با توجه به گروهها
مجموع
مجذورات
21/95

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
21/95

3/12

گروهها
(مستقل)

298/18

1

298/18

42/51

واریانس خطا

189/38

27

7/01

مجموع

6998

30

منبع تغییرات
پیشآزمون

مقدار F

سطح
معناداری
0/001

0/104

0/001

0/612

اندازه اثر

همانگونه که مشاهده میشود با توجه به نتایج جدول  3و با فرض همراه کردن متغیر پیش-
آزمون بین میانگین نمرههای نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای دو گروه در مرحله پسآزمون
تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P≤0/001یعنی با توجه به ارزیابی معلمان ،دو گروه آزمایش و
گواه در متغیر نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای ،در مرحله پسآزمون ،با یکدیگر متفاوتاند.
همچنین ،با توجه به جدول  ،1میانگین نمرههای نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای گروه
آزمایش در مرحله پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب 15/66 ،و  11/33است که نشان دهنده
کاهش نشانههایی اختالل نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان گروه آزمایش در مرحله پس-
آزمون است .همچنین ،میزان اندازه اثر در این متغیر برابر است با  0/61است؛ به این معنا که 61
درصد تغییرات نمرات پسآزمون ،مربوط به روش واقعیتدرمانی بوده است.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش روش واقعیتدرمانی بر کاهش نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان پسر انجام شد .نتایج نشان داد که روش واقعیتدرمانی،
شدت نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در دانشآموزان پسر پایه پنجم و ششم دبستان را در
مرحله پسآزمون ،بهطور معناداری کاهش داده است؛ بنابراین ،یافتههای حاصل از این
1
پژوهش ،با یافتههای پژوهشهای چن ( ،)1987کیم ( ،)2002ماوسن ( )2009و کورنت
( )2012همسو است و یافتههای آنها را تایید میکند.
1. Cornett
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در تبیین اثربخشی روش واقعیتدرمانی بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای ابتدا
باید به چند ویژگی اساسی این اختالل اشاره کرد .پژوهشهایی که در سالهای اخیر درباره این

افراد انجام شده ،وجود نقصهایی را در مهارتهای شناختی و اجتماعی این افراد نشان داده -
است .این نقایص اغلب در حوزه کارکردهای اجرایی ،تنظیم هیجان ،پردازش زبانی ،پردازش
اطالعات اجتماعی ،حل مساله و سازگاری نمایان است (هاشمی ،بیرامی ،اقبالی ،واحدی و
رضایی .)1388 ،کودکان مبتال به این اختالل ،بهطور معمول در روابط اجتماعی با والدین،
معلمان و همساالن مشکل دارند .پژوهشها نشان داده است که بسیاری از آنها فاقد مهارتهای
اجتماعی مناسب هستند و بهندرت از سوی همساالنشان پذیرفته میشوند .افزون بر این ،این
کودکان در شناخت مشکالت و به کارگیری راهبردهای حل مساله برای برطرف کردن آنها
مشکل دارند و در مقایسه با همساالن خود ،راهحلهای مثبت کمتری را به کار میبرند .این
نقایص میتواند باعث ایجاد مشکالتی در مدرسه ،جلوگیری از ایجاد و حفظ روابط مثبت با
همساالن و جلب محبوبیت کودکان دیگر شده و پیشبینیکننده رفتارهای ضداجتماعی در

نوجوانی و بزرگسالی باشد (اسچیفر .)2009 ،1یکی از شیوههای درمانی که میتواند موجب
کاهش نشانههای و رفتارهای چالشانگیز این اختالل و در نتیجه کاهش اثرات منفی آن بر
زندگی فرد شود ،واقعیتدرمانی است (کارنت .)2012 ،واقعیتدرمانی به افراد کمک میکند
تا بتوانند رفتار خود را کنترل کنند و انتخابهای جدیدی بسازند .همچنین این روش بر این
فرض استوار است که افراد بر افکار ،خواستهها و کردارشان در زندگی کنترل دارند و در مورد
آن مسئول هستند (گالسر .)1985 ،گالسر معتقد است که واقعیتدرمانی تاکید دارد که افراد
باید با شرایط زندگی شان مواجه شوند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند .همچنین با مسائل
درست و غلط مواجه شوند و تشویق شوند تا رفتار اکنون خودشان را ارزیابی کنند و روش
جدیدی را برای ارضای نیازهایشان برگزینند .واقعیتدرمانی یک چارچوب مفهومی موثری را
برای فهم رفتار افراد فراهم میکند (چانگ .)1994 ،2پنج نیاز اساسی در واقعیتدرمانی مطرح

است که عبارتاند از نیاز به بقا ،عشق و تعلق ،قدرت ،آزادی و تفریح و سرگرمی (کامرون،3
1. Schaefer
2. Chung
3. Cameron
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 .)2009راپورت )2007( 1نیاز به قدرت را توانایی برای احساس مهم بودن فرد در دنیای کیفی
خودش میداند .نیاز اساسی به قدرت در دانشآموزان با اختالل نافرمانی مقابلهای به عنوان
مساله اساسی با مراجع قدرت به حساب میآید .کامرون ( )2009معتقد است که درماندگی
ناشی از فقدان این نیاز اساسی منجر به از دست دادن احساس کنترل فرد میشود .در نتیجه فرد
میتواند باعث تصمیمگیریهایی شود که پیامدهای منفی برای افراد با اختالل نافرمانی مقابلهای
داشته باشد.
دانشآموزانی که تشخیص اختالل نافرمانی مقابلهای دریافت میکنند ،مشکالت کارکردی

در مدرسه به ویژه با کارکنان مدرسه پیدا میکنند (فهیم 2و همکاران .)2011 ،شرکت در

جلسههای واقعیتدرمانی تا حد زیادی میزان مهارتهای ارتباطی آنان را افزایش میدهد و
موجب میشود تا کمتر مرتکب رفتارهای غیرمنطقی شوند و به تدریج رفتارهای مخالفتجویانه
و نافرمانیهایشان کاهش یافته و یا حذف شود .تجربه رفتار مسئوالنه در جریان واقعیتدرمانی
موقعیت منحصر به فردی برای کودکان ایجاد میکند تا خودفهمی ،قضاوت ،خودتنظیمی،
خودکنترلی و خودجهتدهی را گسترش دهند (ماوسن و دوبا .)2009 ،بنابراین واقعیتدرمانی،
با مورد هدف قرار دادن عوامل بروز نافرمانی و لجبازی در کودکان و نوجوانان ،در کاهش این
مشکالت ،مؤثر واقع میشود .دانشآموزان در جریان واقعیتدرمانی قادر میشوند تا شیوههای
ناسازگارانه مقابله را با شیوههای سازگارانهتر جایگزین کنند و مهارتهای مقابلهای مثبتتر را
از طریق ارزیابی رفتار و کسب مسئولیت در قبال رفتار خود ،یاد بگیرند .همچنین ،مهارتهای
متنوع و سودمندی را در زمینههای مختلف شناختی ،عاطفی و اجتماعی به منظور برقراری
ارتباط مناسب با دیگران و حل مشکالت به شیوهای مؤثر فرا میگیرند و در طول جلسات
درمان با انجام فعالیتهای مختلف در ارتباط با سایر دانشآموزان به تمرین این مهارتها
پرداخته و بر آنها تسلط مییابند .بنابراین ،قادر خواهند شد این مهارتها را به موقعیتهای
مشابه در زندگی واقعی تعمیم دهند و با به کارگیری آنها به حل مشکالت هیجانی و اجتماعی
خود بپردازند و رفتارهای نابهنجار ناشی از فقدان یا کمبود این مهارتها به تدریج در آنها
1. Rapport
2. Fahim
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کاهش یافته و یا حذف میشود .همچنین ،با توجه به مؤثر بودن روش واقعیتدرمانی در
افزایش مسئولیتپذیری دانشآموزان ،میتوان از این روش به عنوان وسیلهای برای رشد کنترل
درونی این دانشآموزان استفاده کرد تا بتوانند توانایی کنترل خودشان را افزایش دهند و یاد
بگیرند چگونه نیازهایشان را ارضا کنند (کیم.)2002 ،
با وجود اعمال کنترلهای الزم در پژوهش حاضر ،این پژوهش نیز همانند پژوهشهای
دیگر با محدودیتهایی همراه بود است؛ از جمله محدودیت زمانی برای انجام پژوهش که
منجر به محدود شدن تعداد جلسات درمانی شد ،حضور نداشتن معلمان و والدین دانشآموزان
دارای اختالل در دوره آموزشی و وجود روند تربیتی و آموزشی متفاوت با مداخله مورد نظر از
سوی کارکنان مدرسه .از این رو ،توصیه میشود آموزشهای الزم به معلمان و والدین ،جهت
توجه به نیازهای اساسی و رابطه صحیح با دانشآموزان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای داده
شود .همچنین ،در پژوهشهای بعدی ،معلمان و والدین دانشآموزان دارای اختالل نافرمانی
مقابلهای نیز به همراه دانشآموزان در دوره آموزش و مداخله شرکت کنند و پژوهشهای
بیشتری در رابطه با موضوع پژوهش انجام و بررسیهای گستردهتری در چندین مدرسه با نمونه
بزرگتر انجام شود .پیشنهاد میشود تداوم اثر این روش درمانی در مدت زمان بیشتری پایش و
در پژوهشها از آزمون پیگیری استفاده شود و این پژوهش در مورد سایر اختاللهای رفتاری
کودکان و در سنین متفاوت انجام گیرد .سرانجام ،با توجه به تاثیر روش واقعیتدرمانی بر
کاهش شدت نشانههای در دانشآموزان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای ،به همه روانشناسان،
روانپزشکان و متخصصان مربوطه پیشنهاد میشود که از این برنامه به عنوان مداخله انتخابی
استفاده کنند.
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