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چکیده
داشتن یک کودک مبتال به اختالل درخودماندگی میتواند موجب تجربه هیجانات و احساسات
ناخوشایند در والدین آنان شود .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش
واقعیتدرمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیتپذیری مادران کودکان مبتال به اختالل
درخودماندگی انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون پسآزمون با گروه
گواه بود .با روش نمونهگیری خوشهای و در دسترس تعداد  11نفر از مادران کودکان مبتال به
اختالل طیف درخودمانده انتخاب و بهصورت تصادفی در یک گروه  15نفره آزمایش و یک
گروه  16نفره گواه جایگزین شدند .گروه آزمایش آموزش واقعیتدرمانی را به مدت  7جلسه 90
دقیقهای و بهصورت هفتگی دریافت کردند؛ درحالیکه گروه گواه در معرض هیچ مداخلهای قرار
نگرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه شادکامی آرگیل و پرسشنامه مسئولیتپذیری گاف
استفاده شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه در
نمرات شادکامی و مسئولیتپذیری بود .میتوان نتیجه گرفت که آموزش واقعیتدرمانی موجب
افزایش شادکامی و مسئولیتپذیری در مادران گروه آزمایش شده است .با توجه به نتایج
بهدستآمده میتوان از آموزش واقعیتدرمانی گروهی بهعنوان روشی موثر در افزایش شادکامی
و مسئولیتپذیری مادران کودکان درخودمانده در مداخلههای درمانی و بالینی استفاده کرد.
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مقدمه
خانواده اولین و مهمترین نظام ارتباطی برای کودکان به شمار میرود .تمامی اعضای
خانواده در ایجاد سالمت روانی مهم هستند؛ زیرا خانواده منبع اصلی مراقبت و حمایت
است (ویدمر ،کمپف ،ساپین و گالی-کارمیناتی .)2011 ،1در این میان والدین بهعنوان
اولین عامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در تحول روانی و اجتماعی آنها بر عهد
دارند (قطبزاده اسرار و شاکرنیا .)1191 ،داشتن یک کودک مبتال به اختالل ممکن است
موجب بر هم خوردن نظام ارتباطی خانواده شود .تولد و حضور کودکی با معلولیتهای
جسمی و هیجانی مانند اختالل درخودماندگی در هر خانوادهای میتواند رویدادی
نامطلوب و چالشزا تلقی شود و احتمال تنیدگی ،سرخوردگی ،احساس غم و نومیدی را
به دنبال خواهد داشت .شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد مادران کودکان دارای
اختالل درخودماندگی به احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که
غالباً ماهیت محدودکننده ،مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (خمیس.)2007 ،2
والدین این کودکان سطوح باالتری از احساس نارضایتی در زندگی را نسبت به سایر
والدین تجربه میکنند که این امر عموما ناشی از اضطراب و استرس ناشی از داشتن یک
کودک با نیازهای ویژه است تا عملکرد شخصیشان (ودمن ،اسمیت ،گرینبرگ و ملیکا،1
 .)2015در چنین موقعیتی همه اعضای خانواده و کارکرد آن ،آسیب میبینند (هرنیگ،
گری ،تاف ،سونی و ایفیلد .)2006 ،1مادران به علت داشتن نقش سنتی مراقبت،
مسئولیتهای بیشتری در قبال فرزند معلول خود به عهده میگیرند و در نتیجه با مشکالت
روانی بیشتر مواجه میشوند .فرض بر این است که مشکالت مربوط به مراقبت از فرزند
مشکلدار ،بهویژه مادر را در معرض خطر ابتال به مشکالت متعددی قرار میدهد
(مککانکی ،تروسدال ،کاندی ،چانگ ،جراح و شوکری.)2002 ،5
حضور یک کودک معلول در خانواده میتواند کارکردهای روانشناختی خانواده را
تغییر دهد و در سطح کالن بر سالمت روانی ،پویایی و هدفمندی خانواده تاثیر گذارد و در
1. Widner, Kempf, Sapin, Galli &Carminati
2. Khamis
3. Woodman, Smith, Greenberg & Mailick
4. Herring,Gray, Taffe,Sweeney & Einfeld
5. McConkey, Truesdale, Kennedy, Chang, Jarrah & Shukri
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سطح خرد نیز مهمترین کارکردهای روانشناختی خانواده را همچون ابراز کردن ،حل
تعارض ،استقالل ،پیشرفت ،تفریح و سرگرمی ،ارزشهای اخالقی و مذهبی ،رفتوآمد با
اطرافیان ،اتحاد ،معنادار بودن زندگی ،حل مساله شادکامی و سالمت روانی را با مشکل
مواجه کند (محتشمی ،ابراهیمی ،علیاکبری و چیمه .)1195 ،با وجود یک کودک
مشکلدار معلولیتهای کودک ،کندی رشد و امکانات ویژهای که برای مراقبت جسمی و
روانی الزم است به همراه سرخوردگی و رویاهای بر باد رفته ،والدین را زیر فشارهای خود
میگیرد و موجب بر هم خوردن آرامش و تعادل خانواده میشود .از سویی مراقبتهای
اضافه که برخی از کودکان معلول به والدین خود بهویژه مادران تحمل میکنند ،بر نحوه
تعامل و رفتارهای والدین تاثیر میگذارد .بروز معلولیت در فرزندان ،اختاللهای عاطفی و
مشکالت اقتصادی بسیاری را در خانواده ایجاد میکند .در نتیجه چنین وضعیتی هر یک از
اعضای خانواده دچار بحرانهایی ناشی از وجود فردی معلول میشوند و این میتواند بر
شادکامی و مسئولیتپذیری زندگی این کودکان و بهویژه مادران آنها تاثیر گذار باشد
(مقتدری ،اکبری و حقگو1191 ،؛ پاجرنی.)2007 ،1
شادکامی 2یک حالت عاطفی مثبت است که با خشنودی ،لذت و خرسندی مشخص
میشود و با خود صفات و عالئمی از جمله داشتن باورهای مثبت در مورد زندگی،
هیجانات مثبت و فقدان هیجانات منفی را به همراه دارد (سپهریان ،محمدی ،بدل پور و
نوروززاده .)1195 ،بهعبارتدیگر شادکامی ،آرامش فکری است که نتایج مطلوبی را برای
زندگی پیشبینی میکند و رضایت از زندگی را افزایش میدهد (کوهن ،1یون و
جانستون .)2009 ،1پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که والدین کودکان درخودمانده
نسبت به والدین سایر کودکانی که نیازهای ویژه دارند ،استرس باالتری را تجربه میکنند
(ابراهیمی ،رفاهی ،زارعی محمودآبادی ،قاسمی .)1195 ،شواهد بالینی نشان دادهاند که
نشانههای آسیبشناسی روانی مانند اضطراب ،افسردگی و خستگی روانی در مادران
کودکان دارای اختاللهای فراگیر تحولی در مقایسه با مادران کودکان کمتوان ذهنی
بیشتر است (فیلمینگ .)2009 ،5داشتن فرزند مبتال به درخودماندگی منشا فشار روانی است
1. Podjarny
2. Happiness
3. Cohen
4. Yoon & Johnston
5. Flemin
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و خود را به شکل اضطراب و افسردگی و کاهش شادکامی برای والدین نشان میدهد
(مقتدری ،اکبری و حقگو .)1191 ،در این بین سهم مادر در تجربه استرس بیش از پدر
است .والدین بهخصوص مادران با این پیشداوری در ذهن خود که اجتماع آنها را کسانی
تلقی میکنند که وظیفه خود را در قبال فرزند خود بهخوبی انجام ندادهاند ،دچار احساس
گناه و احساس مسئولیتپذیری افراطی میشوند .والدین این کودکان به علت رفتارهای
مخرب و غیرعادی کودکشان ،سختی و مشکالت فراوانی در نگهداری از کودک تجربه
میکنند که میتواند منجر به افسردگی و کاهش رضایت و شادکامی در آنها شود (کلمن
و کاراکر .)2001 ،1همچنین آنها بایستی بهطور دائم خود را با نیازهای متغیر کودک
هماهنگ کنند؛ بنابراین ممکن است در مسئولیتپذیری و مدیریت رفتارهای کودکشان با
مشکالتی مواجه شوند (سرابی ،حسنآبادی ،مشهدی و اصغری.)1190 ،
از دیدگاه فروم )2001( 2مسئولیت پذیری صرفا وظیفه یا تکلیفی نیست که باید توسط
یک فرد انجام شود؛ بلکه بیانگر نوعی احساس و حالت است که توسط خود فرد
برانگیختهشده و دربردارنده پاسخ و واکنش فرد نسبت به نیازهای دیگران بهصورت آشکار
و یا پنهان است .در واقع بیمسئولیتی موجب ناتوانی در برقراری روابط سالم و محبتآمیز
با دیگران ،ناتوانی در تصمیمگیری ،شکستهای پیاپی در زندگی میشود (خدیوی و
الهی .)1192 ،بسیاری از والدین کودکان درخودمانده در مورد خود احساس گناه و
مسئولیتپذیری شدید میکنند و پذیرش واقعیت برای این والدین بسیار دشوار است .همین
عدم انطباق با مشکل کودک ،به بروز نگرانیهای مختلفی از جمله عدم تعادل در
مسئولیتپذیری میشود که در بلندمدت به فرسودگی ،افسردگی و اضطراب در مادران
کودکان درخودمانده منجر میشود (رافعی.)1129 ،
از طرفی والدین بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بیشتر مداخلههای مربوط کودکان با
اختالل طیف درخودماندگی دخالت دارند .مروری بر مداخله بههنگام برای کودکان با
اختالل طیف درخودماندگی نشان داده که  52درصد این خدمات بهطور فعال از طریق
رابطه مادر و کودک حمایت میشود (کارست و ونهیک .)2012 ،1از جمله آموزشهایی
که میتواند بر بهبود سالمت روانی والدین کودکان درخودمانده کمککننده باشد،
1. Coleman & Karraker
2. Fromm
3. Karst & Van Hecke
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واقعیتدرمانی است (کیکیا .)2010 ،1واقعیتدرمانی بر اساس نظریه انتخاب بنا شده است.
در این نظریه اعتقاد بر این است که هر آنچه از فرد سر میزند یک رفتار است و تقریبا
تمام رفتارهای ما انتخاب میشوند (گالسر .)2000 ،گالسر رفتار را شامل چهار مولفهی
عمل ،فکر ،احساس و فیزیولوژی میداند که فرد بر دو مولفه عمل و فکر بهطور مستقیم و
بر احساس و فیزیولوژی بهطور غیرمستقیم کنترل دارد و تاکید اساسی نظریه انتخاب بر دو
مولفه عمل و فکر است.
بر اساس نظریه واقعیتدرمانی ،انسانها دارای انگیزههای درونی هستند تا قادر به
محقق کردن نیاز عشق و تعلق خاطر ،احساس قدرت ،آزادی ،بقاء ،سالمت و تفریح را
باشند .این نظریه اذعان میدارد که مردم میتوانند با انتخاب آگاهانه احساسات و
رفتارشان ،زندگی خود را بهتر کنند (گالسر ،2001 ،ترجمه صاحبی .)1192 ،شواهد
پژوهشی از تاثیر روش واقعیتدرمانی بر افزایش مسئولیتپذیری و شادکامی در اقشار
مختلف حکایت دارد (خزان ،یوسفی ،فروغان و سعادتی .)1191 ،کیم )2002( 2در
پژوهشی که بر روی مسئولیتپذیری دانشآموزان کالس پنجم در یکی از مدارس ابتدایی
کره جنوبی انجام داد به این نتیجه رسید که واقعیتدرمانی باعث افزایش مسئولیتپذیری
دانشآموزان شده است (به نقل از چوبداری ،کاظمی ،پزشک .)1191 ،همچنین خزان،
یونسی ،فروغانی و سعادتی ( )1191در پژوهشی نشان دادند واقعیتدرمانیِ گروهی موجب
افزایش شادکامی سالمندان میشود .در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی
واقعیتدرمانی بر افزایش شادکامی نوجوانان شهر مشهد ،نتایج نشان داد که واقعیتدرمانی
در افزایش مولفههای شادکامی اثر مثبت داشته است (اسالمی ،هاشمیان ،جراحی و مدرس،
 .)1192تانگ و همکاران ( ،2006به نقل از چوبداری ،کاظمی و پزشک )1191 ،در
پژوهشی روی والدین کودکانی پنج تا پنج و نیم سال که تشخیص اختالل درخودماندگی
دریافت کرده بودند یک مداخله  20هفتهای در زمینه آموزش والدین و مدیریت رفتار را
آزمایش کردند نتایج نشان داد والدین شرکتکننده در این برنامه نسبت به گروه گواه
افزایش بیشتری در بهبودی سالمت عمومی را تجربه کردهاند .مک کانکی و صمدی
( ) 1190در یک پژوهش طولی نشان دادند که حمایت متقابل والدین کودکان دارای
1. Kakia
2. Kim
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اختالل درخودماندگی در بهبود عملکرد خانواده موثر است .مقتدر ،اکبری و حقگو
( )1191در یک پژوهش تاثیر رواندرمانی و آموزش گروهی را بر اضطراب ،استرس و
کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل طیف درخودماندگی آزمایش کردند .نتایج
نشان داد که رواندرمانی حمایتی و آموزش گروهی توانسته است نمره اضطراب،
افسردگی و استرس را در مادران گروه آزمایش کاهش دهد و باعث افزایش رضایت از
زندگی و شادکامی شود.
با توجه به شواهد رو به رشد از تاثیر مداخلههای واقعیتدرمانی بر مسئولیتپذیری و
شادکامی در اقشار مختلف (خزان ،یونسی ،فروغانی و سعادتی )1191 ،و تاثیری که
شادکامی مادران کودکان درخودمانده میتواند در افزایش کیفیت زندگی آنها داشته
باشد ،پژوهشی که به بررسی تاثیر واقعیتدرمانی بر شادکامی و مسئولیتپذیری مادران
کودکان درخودمانده در داخل کشور بپردازد مشاهده نشد .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به این پرسش بود که آیا آموزش واقعیتدرمانی بر افزایش مسئولیتپذیری و
شادکامی مادران کودکان درخودمانده تاثیر دارد؟

روش
این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
آزمایش و گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه مادران کودکان مبتال
به اختالل درخودماندگی شهر تهران در سال  1195بود .نمونهگیری به روش خوشهای
چندمرحلهای و در دسترس انجام شد .ابتدا از بین مراکز ویژه کودکان درخودمانده شهر
تهران  6مرکز بهصورت تصادفی انتخاب و از بین این مراکز تعداد  1مرکز بر اساس
همکاری مدیرانشان انتخاب و پس از آن ،بهصورت در دسترس از بین مادران دارای فرزند
درخودمانده داوطلب همکاری تعداد  120نفر پرسشنامههای مسئولیتپذیری و شادکامی را
تکمیل کردند .بعد از بررسی پرسشنامهها تعداد  11نفر از مادرانی که میانگین نمرات
شادکامی و مسئولیتپذیری پایینی داشته و مالکهای ورود به پژوهش را دارا بودند،
انتخاب شدند .سپس  15نفر در گروه آزمایش و  16نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند.
مالکهای ورود به پژوهش برای مادران شامل داشتن سواد خواندن و نوشتن که بر اساس
پرسشنامه محققساخته بررسی شد و نمره بهدستآمده از پرسشنامه مسئولیتپذیری و
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شادکامی پایینتر از حد میانگین بود .مالکهای خروج نیز عبارت بود از در طول دوره
آموزشی همزمان تحت برنامه درمانی و آموزشی دیگری قرار نداشته باشند یا داروی
خاصی مصرف نکنند (این مالکها با مصاحبه بالینی بر اساس ویرایش پنجم کتاب
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی بررسی شد) .همچنین یکی دیگر از
مالکهای خروج از پژوهش غیبت بیش از دو جلسه در جلسات مداخله بود .تالش شد تا
انجام پژوهش با موازین فرهنگی و مذهبی آزمودنیها هماهنگ باشد و شرکتکنندگان
در تمامی مراحل طراحی ،اجرا و گزارش پژوهش از بعد کرامت انسانی ،احترام و تمامیت
جسمانی و روانی مورد حفاظت قرار گیرند تا انجام پژوهش خلل یا وقفهای در روند
مراقبتهای پزشکی شرکتکنندگان ایجاد نکند .بهمنظور رعایت موازین اخالقی،
شرکتکنندگان گروه گواه در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار گرفتند و پس از
پایان پژوهش 1 ،جلسه واقعیتدرمانی را بهصورت دورهای دریافت کردند.
پژوهش در کلینیک بهآرا شهر تهران اجرا شد .جهت انجام درمان هماهنگی الزم با
مسئولین کلینیک و اخذ رضایت آگاهانه از افراد صورت گرفت .مداخله واقعیتدرمانی
گروهی هفتهای یک جلسه طی ساعت  12تا ( 11/10به دلیل اشتغال بعضی از والدین تنها
زمان موردتوافق بین شرکتکنندگان بود) به شرکتکنندگان گروه آزمایش داده شد.
بدین منظور پژوهشگر آموزش واقعیتدرمانی به والدین کودکان درخودمانده را تحت نظر
دو استاد متخصص اجرا کرد .اجرای مداخله به مدت  7جلسه طول کشید و محتوای فرایند
درمان در جدول  1ا ارائه شده است.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد 1و پرسشنامه مسئولیتپذیری
گاف بود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.

2

پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این فهرست تجدیدنظر شده توسط آرگیل ()2001
با  29گزاره چهار گزینهای ساخته شده است که به ترتیب از  0تا  1نمرهگذاری میشود و
جمع نمرههای گزارههای  29گانه ،نمره کل مقیاس را تشکیل میدهد که دامنه آن از صفر
تا  27است .این پرسشنامه از  5عامل رضایت از زندگی ،حرمت خود ،بهزیستی فاعلی،
رضایت خاطر و خلق مثبت تشکیل شده است (علیپور و آگاهی هریس .)1126 ،از این
1. Oxford Happiness Inventory
2. Accountability Scale
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آزمون بهطور وسیع در انگلستان استفاده میشود (کار .)2001 ،1ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در مطالعه آیزنک و بارت برابر با  0/20بود (آیزنک ،1999 ،به نقل از علیپور و
آگاهی هریس .)1126 ،از نظر روایی سازه نیز روشن شده است که بر اساس تشخیص سه
جزء فرضی شادکامی ،همبستگی فهرست شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه برادبورن،
رضایت از زندگی آرگیل و فهرست افسردگی بک به ترتیب برابر با  0/57 ،0/12و -0/52
بوده است (کار .)2001 ،علی پور و آگاه هریس ( )1126در مطالعهای نشان دادند که
آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با  0/91بود .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/22بود.
مقیاس مسئولیتپذیری :برای سنجش میزان مسئولیتپذیری از زیرمقیاس
مسئولیتپذیری پرسشنامه روانی کالیفرنیا 2بهره گرفته شده است .کل این پرسشنامه 162
سوال داشته که  12سوال آن مربوط به حس مسئولیتپذیری است .این پرسشنامه برای
نخستین بار توسط گاف 1در سال  1951با  612سوال و  15ویژگی شخصیتی انتشار یافت.
در سال  1957زیرمقیاسهای آن به  12مورد افزایش یافت تا اینکه دوباره در سال 1927
مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تعداد سواالت آن به  162سوال رسید و زیرمقیاسها به 20
عدد افزایش یافت .زیرمقیاس سنجش مسئولیتپذیری  12سوالی ،بهمنظور سنجش
ویژگیهایی از قبیل وظیفهشناسی ،احساس تعهد ،سختکوشی ،جدیت ،قابلیت اعتماد،
رفتار مبتنی بر نظم و مقررات ،منطق و احساس مسئولیت مورد استفاده قرار گرفت .سواالت
پرسشنامه بهصورت دو گزینهای صحیح و غلط است که آزمودنی با مطالعه هر عبارت،
پاسخ الزم را در پاسخنامه عالمتگذاری میکند و پاسخها بهصورت  0و  1نمرهگذاری
میشود (مارنات1127 ،؛ به نقل از عسکری ،عنایتی ،عسکری و روشنی .)1190 ،ضرایب
پایایی مقیاس مسئولیتپذیری از طریق روش تنصیف و آلفای کرونباخ در پژوهش
عسکری و روشنی ( )1190به ترتیب برابر با  0/70و  0/21و در پژوهش حمیدی و قیطاسی
( )1129برابر با  0/50و  0/55بود و اعتبار مالکی همزمان این پرسشنامه برابر با 0/61
گزارش شد .در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/21به دست
آمد.
1. Car
)2. California Psychological Inventory (CPI
3. Gough
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برنامه مداخله :بسته آموزشی واقعیتدرمانی 1بر اساس فنون مبتنی بر واقعیتدرمانی و
کتاب تئوری انتخاب گالسر ترجمه صاحبی ( )1192طراحی شد و توسط چند تن از اساتید
متخصص مورد ارزیابی قرار گرفت .طراحی این بسته بر اساس یک برنامه  7جلسهای و
بهصورت آموزش گروهی و هر هفته یکبار صورت گرفت .اجرای جلسات بهوسیله
پژوهشگر روی مادران گروه آزمایش و با هدف آموزش و کمک به مادران بهمنظور
حرکت از رفتارهای ناکارآمد به رفتارهای کارآمد ،از انتخابهای مخرب به سازنده و از
همه مهمتر از سبک زندگی ناخشنود به سبک زندگی خشنود بوده است .موضوعات و
اهداف هر جلسه بهصورت خالصه در جدول  1ارائه شده است .در هر جلسه که نود دقیقه
به طول میانجامید ،موضوعی خاص و مطالب و مثالهای مشخص و متناسب با همان
موضوع مطرح میشد و در انتهای هر جلسه ،تکالیف متناسب با مطالب آموزش داده شده
به مادران ارائه می شد .در ابتدای هر جلسه هر یک از مادران طی مدت زمانی مشخص ،به
شرح چگونگی انجام تکالیف جلسه گذشته در طول هفته پرداخته و پس از آن در مورد
تأثیرات و یا ابهامات احتمالی تکالیف بحث میشد .در انتهای هر جلسه نیز پاورپوینت
مطالب و مثالهای همان جلسه به مادران داده میشد تا در طول هفته بتوانند مطالب
ارائهشده در جلسه گذشته یا چگونگی نحوه انجام تکالیف هفته را مرور کنند.
جدول  .1محتوای جلسات آموزشی واقعیتدرمانی
جلسات

اهداف

جلسه

معرفی اعضا و ایجاد ارتباط

اول

بین اعضا و درمانگر

جلسه
دوم

بررسی مفهوم ارتباط با
دیگران و آشنایی با
ویژگیهای ارتباط موثر
آشنایی با معنا و مفهوم

جلسه

تصمیمگیری؛ اهمیت

سوم

تصمیمگیری و مراحل
تصمیمگیری

محتوا
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،برقرار رابطه عاطفی میان اعضا و
درمانگر ،بحث در مورد اهداف و قوانین گروه ،آشنایی اولیه با نظریه
واقعیتدرمانی و اهمیت مسئولیتپذیری ،شادکامی
ابراز خوشحالی توسط درمانگر به هدف برقراری ارتباط ،آموزش مفاهیم
نظریه واقعیتدرمانی ،معرفی چرایی و چگونگی صدور رفتار از سوی ما
(توضیح تفاوت و شباهتهای بین انسانها و ارائه نیازهای اساسی انسان
مطابق نظر گالسر) (روش تدریس سخنرانی همراه با بحث گروهی)
معرفی رفتار کلی و آشناسازی افراد گروه با  1مولفه رفتار کلی (فکر،
عمل ،احساس و فیزیولوژی) و جهت آشنایی مادران با چهار عمل مثال
ماشین رفتار و چگونگی جایگاه چهار رفتار کلی در این ماشین رفتار برای
آنها توضیح داده شد و همچنین از روش ایفای نقش برای تفهیم مسائل
استفاده گردید (روش تدریس بارش مغزی و سخنرانی همراه با مشارکتی)
1. Reality Therapy Training Package
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اهمیت ارتباط و نقش آن

آشنایی ،معرفی و توضیح تعارضهای چهارگانه (بین چهار رفتار کلی به

جلسه

در رضایت ،احساس خود

وجود میآید) و رفتارهای اجباری که با مثالهای مختلفی مانند مشکالتی

چهارم

ارزشمندی و برآوردن

که از زندگی با یک کودک استثنایی به وجود میآید زده شد (استفاده از

نیازهای اساسی
تبدیل رفتارهای منجر به
جلسه

شکست به رفتارهای

پنجم

رضایتبخش ،تکید بر
زندگی در زمان حال

جلسه
ششم

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

جلسه

چگونگی حفظ تغییرات به

هفتم

وجود آمده

روش تدریس بدیع پردازی)
معرفی رفتارهای تخریبگر و سازنده در روابط و آموزش زندگی کردن
در زمان حال و اینکه چگونه میتوان دنیایی کیفی خود را قابگیری
مجدد کرد( .استفاده از روش تدریس عینی سازی)
شناخت نیازهای اساسی انسان از دیدگاه واقعیتدرمانی و فهرست بندی
نیازهای اساسی ،با تالش اعضا و کمک درمانگر ،بررسی اهمیت برآوردن
این نیازها (روش تدریس مشارکتی ،استفاده از بحث گروهی)
شیوه حفظ و افزایش تغییرات ،مرور جلسات قبلی و ارزیابی میزان پیشرفت
مادران و زمینهسازی تعهد الزم جهت کاربرد آموختهها برای خلق زندگی
و روابط بهتر

برای اجرای پژوهش ابتدا مجوزهای الزم دریافت شد و بعد از انتخاب نمونه مادران
دارای فرزندان دارای اختالل طیف درخودماندگی ابتدا ابزارهای شادکامی و
مسئولیتپذیری بهعنوان پیشآزمون اجرا شد .سپس برای گروه آزمایش ،آموزش گروهی
مبتنی بر واقعیتدرمانی اجرا شد و در مورد گروه گواه هیچ آموزشی داده نشد .بعد از اتمام
مراحل آموزش ،گروه مورد آزمایش و گواه پرسشنامه شادکامی و مسئولیتپذیری را
بهعنوان پسآزمون تکمیل نمودند .در نهایت پس از اتمام اجرای پژوهش ،دادهها
جمعآوریشده توسط نرمافزار  SPSSنسخه  21تحلیل شد .برای تحلیل دادهها پژوهش از
روش آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس)
استفاده شد.

نتایج
میانگین سن مادران گروه آزمایش 11 ،سال و میانگین سنی مادران گروه گواه 15 ،سال
بود و از نظر اقتصادی دو گروه ،درآمد خانوادگی متوسطی داشتند .همینطور  52درصد
مادران تحصیالت ابتدایی تا دیپلم 10 ،درصد بین دیپلم تا کارشناسی ارشد و  10درصد نیز
تحصیالت کارشناسی به باالتر بود.
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نتایج توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و گواه در مقیاس-
های شادکامی و مسئولیتپذیری در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2و  1ارائه
شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون شادکامی و مسئولیتپذیری در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
متغیرها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رضایت از زندگی

15/22

1/01

19/12

2/27

حرمت خود

11/20

1/15

15/15

2/70

بهزیستی فاعلی

9/20

2/20

11/15

1/66

رضایت خاطر

2/05

2/70

2/95

1/76

خلق مثبت

10/50

2/50

12/06

2/01

شادکامی

51/15

12/20

66/91

9/27

مسئولیتپذیری

11/10

1/51

21/26

1/11

جدول  .3شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون شادکامی و مسئولیتپذیری در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه
متغیرها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رضایت از زندگی

16/22

2/66

16/60

2/16

حرمت خود

11/22

2/52

11/10

1/16

بهزیستی فاعلی

9/15

1/15

9/50

1/20

رضایت خاطر

9/10

1/76

9/15

1/62

خلق مثبت

10/29

1/92

10/95

1/65

شادکامی

56/62

2/11

57/21

7/52

مسئولیتپذیری

16/21

0/77

17/00

1/70
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همانطور که جداول  2و  1نشان میدهد ،شاهد تفاوت بین میانگین پیشآزمون و
پسآزمون در گروه آزمایش هستند؛ اما در گروه گواه تفاوت بین میانگینها جزئی و ناچیز
است .همچنین نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرنوف (رضایت از زندگی ،حرمت خود،
بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطر ،خلق مثبت ،شادکامی و مسئولیتپذیری به ترتیب برابر
است  0/12 ،0/62 ،0/57 ،0/52 ،0/56 ،0/62و  )0/10نشان داد که سطح معناداری توزیع

دادهها طبیعی است (.)P>0/05
بهمنظور آزمون تاثیر واقعیتدرمانی بر مولفههای شادکامی و مسئولیتپذیری از
آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .برای برابری ماتریس کوواریانسها از آزمون ام
باکس استفاده شد .نتایج این آزمون هیچ نوع تخطی جدی از مفروضه را نشان نداد

( .)M BOX=12/15,F=0/255,p<0/05مفروضه دیگر همگنی واریانس خطا است که
برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد .نتایج این آزمون نیز هیچ نوع تخطی
از این مفروضه را نشان نداد (رضایت از زندگی  ،)F=5/05 ,P<0/05حرمت خود

( ،)F=6/55 ,P<0/05بهزیستی فاعلی ( ،)F=2/27 ,P<0/05رضایت خاطر (,P<0/05
 ،)F=1/95خلق مثبت ( ،)F=0/22 ,P<0/05شادکامی (،)F=5/11 ,P<0/05

مسئولیتپذیری ( .)F=6/12 ,P<0/05بنابراین میتوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری

برای تحلیل دادههای پژوهش استفاده کرد تا اثر پیشآزمون نیز کنترل شود .جدول  1و 5
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمرات پسآزمون شادکامی و مسئولیتپذیری
در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی اثر متغیر گروه بر متغیر شادکامی
(مقیاس کل)
اندازه

منبع تغیرات

SS

df

MS

F

P

پیشآزمون

11/95

1

11/95

0/15

0/52

0/01

گروهها (مستقل)

966/50

1

966/50

22/25

0/001

0/51

واریانس خطا

129/12

22

6/75

مجموع

6992

11

اثر
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی اثر متغیر گروه بر متغیر
مسئولیتپذیری
اندازه

منبع تغیرات

SS

df

MS

F

P

پیشآزمون

22/95

1

22/95

0/29

0/02

0/05

گروهها (مستقل)

1191/11

1

1191/11

9/15

0/001

0/60

واریانس خطا

566/12

22

20/21

مجموع

56222

11

اثر

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره جدول  1و  5نشان میدهد با در نظر گرفتن
نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش (کمکی مداخله واقعیتدرمانی گروهی بر نمره
کل شادکامی و مسئولیتپذیری) منجر به تفاوت معنیداری بین دو گروه آزمایش و گواه
شده است .میزان تاثیر بر متغیر شادکامی  51درصد و بر متغیر مسئولیتپذیری  60درصد
بوده است.
جدول  .6میانگینهای تعدیلشده شادکامی و مسئولیتپذیری در گروهها
متغیر
شادکامی
مسئولیتپذیری

گروه

میانگین

خطای استاندارد

آزمایش

66/92

2/95

گواه

57/50

2/95

آزمایش

21/12

0/10

گواه

16/90

0 /1

با توجه به جدول  6میانگین گروه آزمایش در شادکامی کلی ( )66/92و
مسئولیتپذیری ( )21/12بیشتر از میانگین گروه گواه است .با توجه به این یافتهها میتوان
گفت که آموزش واقعیتدرمانی میتواند نمره کل مسئولیتپذیری و شادکامی مادران
کودکان درخودمانده را افزایش دهد.
بهمنظور ازمون تاثیر مداخله واقعیتدرمانی بر خرده مقیاس شادکامی از روش تحلیل
کوواریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  7قابل مشاهده است.
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جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای ارزیابی تاثیر واقعیتدرمانی گروهی بر خرده
مقیاسهای شادکامی
ضریب

متغیر

مجموعه مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

رضایت از زندگی

21/550

1

12/110

0/0001

0/76

حرمت خود

6/125

1

11/10

0/002

0/51

بهزیستی فاعلی

15/102

1

10/10

0/002

0/15

رضایت خاطر

0/225

1

0/222

0/19

0/06

خلق مثبت

12/101

1

9/25

0/005

0/15

ایتا

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود نتایج آزمون اثر بین آزمودنیها نشان

میدهد که از بین خرده مقیاسهای شادکامی ،رضایت زندگی (،)F=12/110,p>0/001
حرمت خود ( ،)F=11/10,p>0/002بهزیستی فاعلی ( )F=10/10,p>0/002و خلق مثبت
( )F=9/25,p>0/005با حذف اثر نمرههای پیشآزمون ،اثر واقعیتدرمانی بر نمرههای
پسآزمون خرده مقیاسهای شادکامی معنادار است .حال برای بررسی اینکه میانگین
کدامیک از گروهها در پسآزمون هر یک از مولفههای شادکامی بیشتر است در جدول 2
میانگینهای تصحیح شده گزارش شده است.
جدول  .8میانگینهای برآورد شده نهایی مولفههای شادکامی در گروهها
مولفه
رضایت از زندگی
حرمت خود

بهزیستی فاعلی

رضایت خاطر

خلق مثبت

گروه

میانگین

خطای استاندارد

آزمایش

19/50

0/27

گواه

16/16

0/27

آزمایش

15/10

0/72

گواه

11/21

0/72

آزمایش

11/15

0/10

گواه

9/10

0/10

آزمایش

2/90

0/15

گواه

9/10

0/15

آزمایش

12/11

0/20

گواه

10/90

0/20
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با توجه به جدول  2میانگین گروه آزمایش در رضایت از زندگی ( ،)19/50حرمت
خود ( ،)15/10بهزیستی فاعلی ( ،)11/15خلق مثبت ( )12/11بیشتر ار میانگی گروه گواه
در این مولفهها به ترتیب ( )10/90 ،9/10 ،11/21 ،16/16است؛ ولی در مولفه رضایت
خاطر میانگین نمره گروه گواه ( )9/10نسبت به گروه آزمایش ( )2/90بیشتر از است که
حاکی از عدم اثربخشی واقعیتدرمانی روی این مولفه بود است.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر افزایش مسئولیتپذیری و
شادکامی مادران کودکان درخودمانده انجام شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که
آموزش واقعیتدرمانی به مادران بر مسئولیتپذیری ،شادکامی و مولفه های آن شامل
رضایت از زندگی ،حرمت خود ،بهزیستی فاعلی و خلق مثبت تاثیر مثبت و معنادار دارد؛
اما بر روی مولفه رضایت خاطر تاثیر معنادار ندارد .این نتایج همسو با نتایج پژوهشهای
خزان ،یونسی ،فروغانی و سعادتی ( ،)1191اسالمی ،هاشمیان ،جراحی ،مدرسغروی
( ،)1192ماسون ،پالمر ،دوبا ،)2009( 1پترسون ،2کیم ( )2005و خدابخشی و عابدی
( )1122بود .همچنین با پژوهش شارف ( ،2012ترجمه فیروزبخت )1192 ،که نشان داد
آموزش واقعیتدرمانی ،اضطراب را کاهش میدهد و باعث افزایش مسئولیتپذیری و
عزتنفس افراد میشود نیز همسو بود.
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر افزایش شادکامی میتوان گفت که مادران با
کودک درخودمانده به علت داشتن فرزند درخودمانده ،احساس گناه میکنند و دچار
پریشانیهای هیجانی میشوند .آنها به خاطر داشتن فرزند درخودمانده ناکامی زیادی را
تجربه میکنند و نسبت به آینده و کسب موفقیت فرزندشان نگران هستند (دوارت 1و
همکاران .)2005 ،همچنین از مهارتهای مقابلهای ناکارآمد برای مواجه با مشکالت
استفاده مینمایند که مجموعه این عوامل میتواند به درماندگی این والدین منجر شود .بنا
به این دالیل میزان شادکامی و خوشبینی در این افراد پایین است (ماک و کواک،1
1. Mason, Palmer, Duba
2. Peterson
3. Duarte
4. Mak & Kwok
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 .)2010واقعیتدرمانی با ایجاد محیط پذیرا و حمایتکننده با استفاده از از روشهای مثل
به تعویق انداختن قضاوت درباره درمانجویان ،خود افشاگری کمککننده ،توجه به
استعارهها در شیوه خودبیانگری درمانجویان توجه به موضوعات و خالصه کردن ،زمینهای
فراهم میکند تا برداشت ذهنیاش از مشکالت را فرمولبندی ،شفافسازی و اولویتبندی
کند تا از طریق رفتار و تفکرش تغییر یابد .در واقعیتدرمانی افراد با خودارزیابی ،تمرکز را
از رفتاری که خارج از کنترل فرد است ،برداشته و بر جنبههای قابل کنترل تمرکز میکنند.
تا از طریق گفتگوی درونی مثبت ،هیجانهای منفی و ناکارآمد کاهش یابد و بر
توانمندیها تاکید شود .در نتیجه فرد میتواند حس توانمندی را توسعه دهد و شادکامی را
تجربه نماید .از سوی دیگر واقعیتدرمانی با ارتقا کنترل و مسئولیتپذیری در افراد
میتواند زمینهساز بروز شادکامی را فراهم آورد (وبولدینگ.)2011 ،
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر رضایت از زندگی میتوان گفت که مادران
کودکان درخودمانده استرس باالیی را تجربه میکنند که میتواند بهزیستی هیجانی آنها را
پایین بیاورد .همچنین ،چالشهای فراروی مادران با کودک درخودمانده از قبیل یافتن
برنامههای آموزشی و تحصیلی مناسب ،منجر میشود آنها استرس باالیی را تجربه نمایند
که میتواند رضایت از زندگی را کاهش دهد که باعث میشود در بلندمدت سازگاری با
موقعیتهای تنشزا در این افراد کاهش یابد (درداس و احمد .)2011 ،1واقعیتدرمانی به
این مادران کمک مینماید تا از رفتار ناکارآمد به رفتار کارآمد تغییر یابند ،انتخابهای
سازندهای داشته باشند .همچنین واقعیتدرمانی باعث میشود این افراد ارزیابی مناسبی از
مسائل داشته باشند .این امر باعث میشود آنها کنترل درونی باالیی داشته باشند که میتواند
عزتنفس و اعتمادبهنفس را افزایش داده و موجبات ارتقا رضایت از زندگی را فراهم
آورد (سابربر.)2016 ،2
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر حرمت خود میتوان گفت که مادران با کودک
درخودمانده ،سطوح باالیی از تمایز اجتماعی را تجربه میکنند .در واقع داشتن کودک با
ناتوانی ممکن است زمینهساز شرمندگی و شکست را در این مادران به وجود آورد.
پژوهشهای قبلی نشان میدهند که داشتن کودک درخودمانده به احتمال بیشتری زمینهساز
1. Dardas & Ahmad
2. Sauerheber
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خود-برچسبزنی 1در والدین میشود .چرا که آنها تمرکز بیشتری بر هویت و ارزش
اجتماعی دارند (گاردینر و الروسی .)2012 ،2از سوی دیگر مادرانی که از سوی جامعه
برچسب والد با کودک درخودمانده را دریافت میکنند ،به احتمال بیشتری برچسب و
استیگما را درونی میکنند؛ که تمامی موارد نامبرده میتواند بر حرمت خود مادران با
کودک اتیسم تاثیر نامناسبی داشته باشد (چیو و همکاران .)2011 ،واقعیتدرمانی بر اساس
تاکید بر مسئولیتپذیری و اصول انتخاب ،کمک میکند تا افراد انتخابهای مناسبی داشته
باشند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را از قبیل حس احترام را برآورده سازند.
واقعیتدرمانی کمک میکند تا افراد متوجه شوند که میتوانند بر جریان زندگی کنترل
داشته باشند و از کنترل بیرونی رهایی یابند .در واقع افراد از طریق انتخابهای مناسب،
مسئولیت رفتارشان را به عهده میگیرند .این امر باعث میشود افراد احساس توانمندی و
اعتماد و حرمت خود را توسعه دهند (کینگلر و گرای.)2015 ،1
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر بهزیستی فاعلی میتوان گفت که مادران با
کودک درخودمانده خود -ارزیابی و هیجانهای منفی ،بیشتری را گزارش میکنند.
همچنین آنها کنارهگیری رفتاری بیشتری نشان میدهند که باعث میشود در کنترل درونی
بر حوادث ،دچار مشکل شوند .در نتیجه میتواند بر عاملیت و فاعل بودن آنها تاثیر بگذارد.
واقعیتدرمانی کمک میکند تا مادران یتوانند بر جریان زندگی و روابط میان فردی خود
کنترل داشته باشند بپذیرند که رفتار و سرنوشت آنها وابسته به انتخابهایشان است و
میتوانند مسئولیت رفتارشان را بپذیرند (وبولدینگ و بریکل .)2006 ،1در تبیین عدم
اثربخشی واقعیتدرمانی بر رضایت خاطر مادران با کودک درخودمانده میتوان گفت که
5
مولفه رضایت خاطر ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی والدین با کودک اتیسم دارد (خنا
و همکاران .)2011 ،میزان دریافت حمایت اجتماعی و دریافت حمایتهای مالی جهت
آموزش و درمان ،به شدت بر رضایت خاطر مادران با کودک درخودمانده تاثیر میگذارد
(گالقرو واله -برودریک .)2002 ،6نگرانی در مورد آینده و دریافت حمایتهای اجتماعی
1. self-stigmatize
2. Gardiner & Iarocci
3. Klingler, & Gray
4. Wubbolding & Brickel
5. Khanna
6. Gallagher & Vella-Brodrick
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ممکن است زمینهساز این شده باشد که مادران با کودک درخودمانده از جلسات
واقعیتدرمانی تاثیر معنیدار نپذیرند .البته بافت فرهنگی و اجتماعی در میزان رضایت
خاطر تاثیر گذار است .این عوامل باعث شده است تا نتوان به اثربخشی معناداری در این
مولفه به دست آورد.
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر خلق مثبت مادران با کودک درخودمانده میتوان
گفت داشتن کودک درخودمانده تاثیر زیادی بر والدین بهویژه مادر دارد (ساموئل ،ریلوتا
و براون .)2012 ،1در واقع داشتن کودک درخودمانده میتواند بهزیستی روانی والدین را
پایین آورد .همچنین دریافت برچسب اجتماعی ،نگرشهای قضاوتگرانه و ترحمآمیز
میتواند به احساس شرم و گناه در روابط بین فردی والدین منجر شود چرا که آنها
احساس میکنند رفتارهای مناسب و درخور را از دیدگاه دیگران ،نشان نمیدهند و
احساس ناکامی و شکست میکنند .در نتیجه در خلقیات مادران تاثیر گذارد و هیجانهای
منفی ،احساس ناراحتی و خودانتقادی را در آنها گسترش میدهد (داینوس ،استیونز،
سرفتی ،ویچ و کینگ .)2001 ،2واقعیتدرمانی در مادران با کودک درخودماندگی این
باور را ایجاد میکند که کنترل درونی را در خود گسترش دهند و بهجای تفکرات و
باورهایی که ناشی از محیط اجتماعی است و بر آن کنترل ندارند ،بر پذیرش شرایط
موجود و مسئولیتپذیری ،تمرکز کرده و بر جنبههای موثر و قابلیتهای خود تاکید
ورزند .واقعیتدرمانی کمک میکند کنترل زندگی خود را دردست گیرند و انتخابهای
موثری داشته باشند و تسلیم شرایط نامساعد نشوند و با تکیه بر مسئولیتپذیری و تعهد
خود ،مسئولیت رفتار بپذیرند و از احساس گناه و خودانتقادی فاصله میگیرند (کاترین،1
.)2002
در تبیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر مسئولیتپذیری میتوان گفت مادران با کودک
درخودمانده به علت قرار گرفتن در محیط اجتماعی که ممکن است منجر به کنترل بیرونی
در این افراد منجر شود .واقعیتدرمانی به مادران با کودک درخودمانده کمک میکند در
برابر سختیها و مشکالت نباید فرار کرد و مسائل پیش آمده را به گردن دیگران
انداخت ،بلکه باید مسئولیت مشکالت پیش آمده را پذیرفت و در راستای حل آن
1. Samuel, Rillotta, & Brown
2. Dinos, Stevens, Serfaty, Weich, & King
3. Caterin
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مشکالت تمام توان خود را به کار بست .این فرایند به افراد کمک میکند بهجای جنگ
و گریز در برابر مشکالت بر حل آن تمرکز کرده و در نتیجه تمرکز بر حل مشکالت،
مسئولیتپذیری را افزایش میدهد (قربانعلیپور ،نجفی ،علیرضالو و نسیمی .)1191 ،در
واقع در جریان واقعیتدرمانی افراد میآموزند علیرغم اینکه تجربههای گذشته بر رفتار
کنونی شخص مؤثر است ،اما تعیینکننده رفتار کنونی فرد نیست .بلکه میزان
مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و
شیوهای که برای ارضای نیازها انتخاب میشود است که رفتار کنونی فرد را تعیین میکند.
در نتیجه عدم احساس مسئولیت در افراد کاهش مییابد .در واقع در جلسات واقعیتدرمانی
بر انتخاب و رفتار مسئوالنه تأکید شد و مادران ،مسئول آنچه انتخاب میکنند و آنچه انجام
میدهند معرفی شدند .هدف کلی واقعیتدرمانی نیز این است که به انسانها کمک کند
تا نیازهای خود را مسئوالنه و به نحو رضایتبخشی ارضا کنند و در ارتباط با خواستها و
نیازهای خود ،انتخابهای مؤثرتر و مسئوالنه بکنند و بر این اعتقاد است که شیوه رفتاری
هرکس بستگی به تصمیمات او دارد (اسالمی ،هاشمیان ،جراحی و مدرس غروی)1192 ،؛
بنابراین با توجه به تأکیدی که در جلسات درمانی بر اهمیت پذیرش مسئولیت رفتار از
سوی مادران و تأکید بر انتخاب اعمال و رفتار توسط خود آنها میشد ،این رویکرد
توانست بر افزایش مسئولیتپذیری و رفتار مسئوالنه مادران ،مؤثر واقع گردد.
این پژوهش همانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی همراه بوده است .از جمله
این موارد محدود بودن نمونه پژوهش حاضر به جامعه مادران کودکان درخودمانده شهر
تهران است که تعمیم نتایج را به مادران و پدران با فرزندان دارای سایر مشکالت و
اختاللهای روانی و نیز مادران سایر شهرها با محدودیت روبرو میکند .همچنین نبود
سنجش پیگیری در طرح پژوهش به دلیل عدم دسترسی آسان به شرکتکنندههای گروه
پژوهش نیز یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر بود .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده ،پژوهشی مشابه در مورد معلمان کودکان با اختالل درخودماندگی و در
سایر شهرها انجام شود .جهت کاهش احتمال سوگیری افراد در پاسخدهی و افزایش روایی
درونی پژوهش نیز از ابزارهای مختلف برای ارزیابی مسئولیتپذیری و شادکامی ازجمله
مصاحبه و مشاهده نیز در روند کار استفاده شود .همچنین ،پیشنهاد میشود کارگاهها و
دورههای آموزشی برای تمامی روانشناسان در کلینیکها و نیز برای خانوادههای دارای
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کودکان درخودمانده جهت ارتقا و بهبود سالمت روانی آنها در خصوص کاهش
هیجانات و احساسات منفی ناشی از داشتن کودک درخودمانده و فقدان شادکامی برگزار
شود تا در جهت بهبود سالمت روانی مادران قدمی برداشته شود.
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