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پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیتدرمانی بر استیگمای مادران کودکان با ناتوانیهای رشدی و
ذهنی شهر سبزوار انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه
بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی شهر سبزوار
در سال تحصیلی  1969-69بودند .تعداد  94مادر دارای فرزند با ناتوانیهای رشدی و ذهنی با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه  11نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند.
آنگاه از هر دو گروه پیشآزمون به عمل آمد .گروه آزمایش مداخله واقعیتدرمانی را طی  10جلسه 19
دقیقهای بهصورت هفتگی دریافت کردند؛ درحالیکه گروه گواه هیچ مداخلهای را دریافت نکردند.

o
e
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دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد استیگمای ریتشر جمعآوری شد .نتایج تحلیل
کوواریانس نشان داد که واقعیتدرمانی بر استیگما و مولفههای آن شامل بیگانگی ،تایید تصورات قالبی،

c
r

تجربة تبعیض اجتماعی ،کنارهگیری اجتماعی در مادران کودکانِ دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی موثر
است و مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه در پسآزمون بهطور معناداری استیگمای
کمتری داشتند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که واقعیتدرمانی در کاهش استیگمای مادران کودکانِ
دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی تأثیر معناداری دارد و میتوان از آن بهعنوان یک روش مداخلهای موثر
برای این گروه از مادران استفاده کرد.

واژگان کلیدی :واقعیتدرمانی ،استیگما ،ناتوانیهای رشدی و ذهنی
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مقدمه
ناتوانیهای رشدی در بین گروههای مختلف دارای ناتوانی با اختاللهای عملکردی در
جنبههای فردی ،اجتماعی ،تحصیلی یا شغلی مشخص میشود (انجمن روانپزشکی
آمریکا .)2019 ،1این افراد محدودیتهای خاصی از یادگیری یا کنترل عملکرد اجرایی
ناشی از نارسایی مهارتهای اجتماعی و ذهنی دارند که نیازمند دریافت خدمات متفاوتی
هستند .افراد دارای ناتوانیهای رشدی نسبت به افراد عادی از سالمت پایینتر ،پیشرفت
تحصیلی کمتر ،فرصتهای اقتصادی محدودتر و میزان فقر بیشتر رنج میبرند (سازمان

D
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بهداشت جهانی .)2011 ،2ناتوانیهای رشدی و ذهنی نوعی اختالل عمومی است که
عملکرد شناختی در آن زیر میانگین بوده و نارساییهایی در دو یا چند رفتار قبل از
 18سالگی در کودك مشاهده میشود (دمیرل .)2010 ،9به عبارت دیگر ،ناتوانیهای

S
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رشدی و ذهنی به کودکانی اشاره دارد که تأخیر زیادی در یادگیری زبان ،مهارتهای
اجتماعی ،مهارتهای سازشی ،مراقبت از خود (نظیر غذا خوردن و لباس پوشیدن) و
رشد مهارتهای حرکتی دارند (ملکپور .)1989 ،در پنجمین ویرایش راهنمای

o
e

تشخیصی و آماری اختاللهای روانی )2019( 4بهجای اصطالح عقبماندگی از کمتوانی

v
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h

ذهنی یا ناتوانیهای رشدی و ذهنی استفاده شده است و تشخیص آن بر اساس سه مالك
زیر انجام میشود .1 :محدودیتهای شناختی یا مفهومی که با محدودیت عملکرد شناختی
(شامل مهارت در زبان ،خواندن ،نوشتن ،ریاضی ،استدالل ،دانش و حافظه) همراه است.2 .
محدودیت رفتارهای انطباقی که نقطة اوج مهارتهای مفهومی ،مهارتهای اجتماعی

c
r

(مانند همدلی ،قضاوت اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی بین فردی ،توانایی ایجاد و حفظ
دوستی) و مهارتهای عملی (مراقبتهای شخصی ،مسئولیتهای شغلی ،مدیریت پول،

A

تفکیک و سازماندهی وظایف مدرسه و کار) است .9 .سن شروع قبل از  18سالگی است
(ریچاردز ،برادی و تیلور.)2019 ،9

1. American Psychiatric Association
2. World Health Organization
3. Demirel
4. American Psychiatric Association
5. Richards, Brady & Taylor
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وجود کودك با نیازهای ویژه در خانواده میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را بر
اعضای آن وارد میکند .میزان آسیبپذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه بهحدی
است که وضعیت سالمت روانی خانواده را به مخاطره میاندازد .پژوهشها نشان میدهد
که والدین کودکان با نیازهای ویژه نسبت به والدین کودکان عادی ،صرفنظر از نژاد،
وضعیت تاهل و تحصیالت ،از مشکالت بیشتری رنج میبرند (بورك ،اوربانو و هوداپ،1
 .)2011معموال پدر و مادر ،تنش ناشی از حضور یک کودك دارای ناتوانیهای رشدی و
ذهنی را بهطور متفاوتی تجربه میکنند و مادران بهدلیل داشتن نقش و مسئولیتهای بیشتر

D
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فشارها و مشکالت روانی بیشتری را تحمل میکنند (پاورز .)2011 ،2در چنین شرایطی و
در اغلب موارد ،مادران شاغل ،کار خود را رها کرده و در خانه به مراقبت بیشتر از فرزند

S
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خود اقدام میکنند (پاورز .)2011 ،همچنین ،مشکالت خواب و رفتار این کودکان تاثیر
قابلتوجهی بر اختالل خواب ،افزایش افسردگی ،اضطراب و استرس مادران آنها دارد.
عالوه بر این ،اختالل خواب مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی ،به بهزیستی

o
e

آنها آسیب وارد میسازد (چیو و ریچدال .)2006 ،9حضور یک کودك معلول بر زندگی
خواهران و برادران غیرمعلولش نیز تاثیر میگذارد و این افراد ،نسبت به خواهران و برادران

v
i
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کودکان سالم ،در معرض آسیبهای روانی بیشتر ،کاهش روابط بین فردی و افت تحصیلی
قرار میگیرند (گودی ،هاورکمپ ،جامیسون و سهر.)2019 ،4
یکی از متغیرهایی که در مادران کودکانِ دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی دیده
میشود ،استیگما( 9داغ اجتماعی) است .گرچه واکنشهای والدین این کودکان در

c
r

فرهنگهای گوناگون ،متفاوت است؛ اما در بسیاری از فرهنگها ،ناتوانی همراه با
استیگما دیده میشود (کایاما و هایت .)2019،9استیگما یا انگ به مجموعهای از شناختها

A

و رفتارهایی گفته میشود که با برچسب زدن فعال شده و به طرد و انزوای اجتماعی
میانجامد (گافمن .)1699 ،1به عبارت دیگر ،استیگما به نگرش یا تفکری گفته میشود که
1. Burke, Urbano & Hodapp
2. Powers
3. Chu & Richdale
4. Goudie, Havercamp, Jamieson & Sahr
5. Stigma
6. Kayama. & Haight
7. Goffman
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یک فرد به خاطر داشتن ویژگی یا مشکل رفتاری خاص که مورد تایید جامعه یا اخالق
نیست ،احساس شرم و خجالت میکند (هینگ ،هولدورث ،تایسی و برین.)2019 ،1
استیگما فرایند اجتماعی پیچیدهای از برچسب زدن ،تغییر ،کاهش ارزش و تبعیض است که
با عناصر شناختی ،عاطفی و رفتاری رابطه دارد (کوریگان ،دراس و پرلیک.)2014 ،2
استیگما در سطوح مختلف و بهطور همزمان درون فردی (بهعنوان مثال ،خود استیگمایی)،
بین فردی (بهعنوان مثال ،روابط با دیگران) و ساختاری (بهعنوان مثال ،تبعیض و یا
سیاستهای ،قوانین و سیستمهای انحصاری) رخ میدهد (لوینگتون .)2019 ،9به باور
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کوریگان ( )2004استیگما دو نوع است :استیگمای عمومی 4و خود استیگما .9او استدالل

میکند که استیگمای عمومی با یک تفکر کلیشهای آغاز میشود" :افراد مبتال به بیماری

S
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روانی خطرناك هستند" .پس از آن کلیشهای به تعصب تبدیل میشود " :همه افراد مبتال به
بیماری روانی خطرناكاند و من از آنها میترسم" .بعد از آن تعصب به تبعیض منجر
میشود" :من نمیخواهم که نزدیک آنها باشم؛ آنها را استخدام نکنید " .بر اساس این

o
e

نظریه ،مردم از برچسب خوردن دوری میکنند تا از آزار و اذیت عمومی مصون بمانند.

خوداستیگما به همان شیوة استیگمای عمومی با یک کلیشه آغاز میشود "همة افراد مبتال
به بیماری روانی بیسواد هستند"؛ سپس به تعصب منجر میشود"من بیماری روانی دارم،

v
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بنابراین آدم ناالیق و بیکفایتی هستم" و درنهایت به تبعیض تبدیل میشود ،چرا باید سعی
کنم شغلی بهدست آورم؛ من یک بیمار روانی بیسوادی هستم " .ریتشر و فالن )2004( 9بر
این باورند که استیگما از پنج مولفه تشکیل شده است .بیگانگی 1نشان دهندة احساس

c
r

بیارزش بودن بهعنوان یک عضو جامعه است؛ تایید تصورات قالبی 8منعکسکننده
موافقت با کلیشههای منفی بیماری روانی میباشد؛ تجربة تبعیضآمیز 6بیانگر رفتار نامناسب

A

اخالقی نسبت به تعصبات دیگران است؛ کنارهگیری اجتماعی 10که با اجتناب از دیگران به
1. Hing, Holdsworth, Tiyce, & Breen
2. Corrigan, Druss, & Perlick
3. Livingston
4. Public-Stigma
5. Self-Stigma
6. Ritsher, & Phelan
7. alienation
8. stereotype endorsement
9. discrimination experience
10. social withdrawal
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دلیل بیماری روانی مشخص میشود و مقاومت 1که در مورد توانایی ادراك شده افراد
برای از بین بردن استیگما مطرح میشود .اخیرا پیشنهاد شده است که مولفة مقاومت از نظر
مفهومی با خرده مقیاسهای دیگر تفاوت دارد و حذف شده است (سیبیتز ،انجر ،ووپمن،
زیدك و امرینگ2011 ،2؛ بروهان 9و همکاران.)2010 ،
به نظر کارشناسان ،استیگمای عمومی و خوداستیگما با هم رابطه دارند (ووگل ،وید و
هاکلر .)2001 ،4استیگمای عمومی سبب میشود خانواده از تجارب هیجانی ،همچون
بیاحترامی ،بیاعتنایی و تبعیض در جامعه رنج ببرد (پارك و پارك )2014 ،9و به انزوا

D
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کشانده شود .در چنین شرایطی خانواده تالش میکند جهت پنهان ماندن وضعیت خود،
درمان عضو بیمار را به تاخیر اندازد (گیرما 9و همکاران .)2014 ،آسیبهای استیگما زمانی

S
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به اوج خود میرسد که خانواده ،استیگمای اجتماعی را پذیرفته و دیدگاههای منفی
جامعه را نسبت به خود درونی سازد (خود استیگما) که در این صورت ارزشهای هویت
قبلی خود را از دست داده و خود استیگمایی (انگ خورده توسط خود) را میپذیرد

o
e

(زیسمن-ایالنی 1و همکاران .)2019 ،بر اساس نظر کوریگان ( )2004استیگما با
بیماریهای روانی همبستگی دارد .استیگما موجب کاهش عزتنفس و افزایش فشار

v
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h

8

روانی ،افسردگی و اضطراب میشود (مکوینی ،پون ،پان و چدینگ  .)2001،استیگمای
ادراكشده در مادران کودکانِ دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی به لحاظ ذهنی و عینی،
موجب تنش و فشار روانی میشود (گرین .)2001 ،6این پیامدهای منفی ایجاد شده در
مادر استیگمایی میتواند به افراد دیگر خانواده نیز سرایت کند .آنها ممکن است

c
r

استیگمای مربوط به مادر را درونی کنند و درگیر شرم ،افسردگی ،کاهش اعتماد بهنفس
و انزوای اجتماعی شوند (کافمن.)1699 ،

A

1. resistance
2. Sibitz, Unger, Woppmann, Zidek & Amering
3. Brohan, Elgie, Sartorius & Thornicroft
4. Vogel, Wade, & Hackler
5 Park & Park
6. Girma
7. Zisman-Ilani
8. MacWinnie, Poon, Pun & Cheding
9. Green
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یافتههای کلمن ،استولینک ،هاتچ ،دنی و گرینبرگ )2011( 1نشان داد که بین استیگما
و تالش برای کمک به اختالالت روانی رابطة منفی و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش
نیوپان ،دهاکا ،تاپا ،بهندری و میشرا )2019( 2نشان داد که مداخالت هدفمند میتواند
موجب نگرش مثبت و غلبه بر استیگما در گروههای دارای رفتار پرخطر شود .اسالتری،
مکماهو و گاالگر )2011( 9در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خوشبینی بهطور
غیرمستقیم از ط ریق بازاندیشی مثبت و حمایت اجتماعی برای والدین کودکان دارای
ناتوانی ذهنی و رشدی مفید است و میزان خوشبینی باالتر ،بازاندیشی مثبت و حمایت

D
I

اجتماعی بیشتر را پیشبینی میکند .این امر به نوبة خود میتواند برای والدین دارای
کودك ناتوان رشدی و ذهنی مفید و موثر باشد .همچنین ،نتایج پژوهش لیونگ ،چان،

S
f

الم ،یایو و تسانگ )2019( 4نشان داد که آموزش والدین کودکان پیشدبستانی دارای
ناتوانی رشدی و ذهنی سبب کاهش معنیدار استرس والدین ،راهبردهای انضباط ناکارآمد
و مشکالت کودکان میشود.

o
e

برای درمان مشکالت روانشناختی ،عالوه بر درمانهای دارویی ،درمانهای
روانشناختی متعددی نیز در طول سالهای متوالی ابداع شده است .یکی از مهمترین

v
i
h

شیوههای درمانی ،واقعیتدرمانی 9است .واقعیتدرمانی مجموعهای از تکنیکها ،روشها
و ابزارهایی است که بهمنظور کمک به افراد جهت حرکت از رفتارهای نامناسب به سمت
رفتارهای مؤثر ،از انتخابهای مخرب بهسوی انتخاب سازنده و مهمتر از نارضایتی زندگی
به سمت زندگی رضایتبخش است (گالسر 9و گالسر .)2010 ،گالسر رفتار را شامل

c
r

چهار مؤلفه عملکرد ،تفکر ،احساس و فیزیولوژی میداند که ما بر دو مؤلفه عملکرد و
تفکر بهطور مستقیم و بر احساس و فیزیولوژی بهطور غیرمستقیم کنترل داریم .تأکید نظریه

A

انتخاب بر دو مؤلفه عملکرد و تفکر است (گالسر.)2008 ،
گالسر نشان داد که انسانها بهوسیله پنج نیاز درونی که عبارتاند از نیاز به بقا ،نیاز به
قدرت ،نیاز به مفید بودن ،نیاز به آزادی و نیاز به عشق و تعلق ،برانگیخته میشوند (گالسر،
1. Coleman, Stevelink, Hatch, Denny & Greenberg
2. Neupane, Dhakal, Thapa, Bhandari & Mishra
3. Slattery, McMaho & Gallagher
4. Leung, Chan, Lam, Yau, & Tsang
5. reality therapy
6. Glasser
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 .)1668نیاز به بقا شامل نیازهایی چون غذا ،هوا ،امنیت ،سالمتی ،دما و تولید مثل اشاره
دارد .نیاز به قدرت دربرگیرنده پیشرفت ،شایستگی ،عزتنفس ،غرور ،قدردانی و مهم
بودن است (فری و ویلهایت .)2009 ،1نیاز به مفید بودن قدرت شامل تصمیمگیری و
مسئولیتپذیری است (یورگان و ولتان-اکار .)2014 ،2این نیاز بهطور طبیعی یادگیری را
تقویت میکند (گالسر .)1668 ،ارضاء این نیاز نه تنها موجب کسب آگاهی نسبت به خود
و دیگران میشود ،بلکه زمینة برقراری ارتباط بین فردی رضایتبخش را نیز فراهم
میسازد (فال ،هولدن و مارکوئیز .)2004 ،9نیاز به مفید بودن میتواند شامل تجربیات

D
I

روزانة زیادی چون خندیدن ،لطیفهگویی ،فعالیتهای ورزشی ،خواندن و گردهمایی شود
(شارف .)2014 ،4نیاز به عشق و تعلق دربرگیرنده عواملی مانند با دیگران بودن ،احساس

S
f

مسئولیت و همکاری با آنان (گالسر )2001 ،و ازدواج با جنس مقابل (فال ،هولدن و

مارکوئیز )2004 ،میشود .به باور گالسر عشق و تعلق برجستهترین نیاز است .او استدالل
میکند که نیاز به بودن با دیگران به ارضاء سایر نیازها کمک میکند (سامرز-فالنگان و

o
e

سامرز-فالنگان .)2004 ،9نیاز بهآرامی ،شامل عدم وابستگی ،استقالل ،انتخاب ،استدالل و
بیان آزادانه است (فری و ویلهایت .)2009 ،گاهی آزادی با تعلق (مانند وابستگی به

v
i
h

همساالن ،خانواده و دین) در تضاد قرار میگیرد که ممکن است مانع رسیدن فرد به
آزادی شود (یورگان و ولتان-اکار .)2014 ،به نظر گالسر ( )1668آسیب دیدن آزادی
سبب نگرانی افراد میشود .این نیازها در انسان ذاتی و جهانشمول بوده و جهت دهندة
تمامی رفتارهای انسانند .ارضاء این نیازها منجر به احساس کنترل میشود که در نظریههای

c
r

دیگر از آن به عنوان خودشکوفایی یا تحقق خود نام برده میشود (گالسر.)2008 ،
رویکرد واقعیتدرمانی بر نظریه انتخاب 9استوار است .نظریه انتخاب ،مردم را مانند

A

جعبههای توخالی تصور نمیکند که بهوسیله محركهای بیرونی برانگیخته شوند
(کوری .)2019 ،1بر اساس نظریه انتخاب ،عناصر مهمی که نشاندهنده احساس شادمانی یا
1. Frey & Wilhite
2. Yorgun & Voltan-Acar
3. Fall, Holden & Marquis
4. Sharf
5. Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan
6. choice theory
7. Corey
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نگرانی فرد در رسیدن به نیازهای اساسی میباشد ،گستردهاند (ترکدوغان و دورو،1
 .)2014نظریه انتخاب مدعی است که اضطراب و پریشانی نشاندهنده این است که فرد
حداقل به یکی از نیازهای خود دست نیافته است (کوری .)2019 ،به این معنا که افراد
رفتارهایشان را خودشان انتخاب میکنند و مسئول زندگی ،عمل ،احساس و فکر خود
هستند (گالسر .)2008 ،واقعیتدرمانی بر دسترسی به هویت موفق که در اثر انجام کار
موفقیتآمیز حاصل میشود ،تاکید دارد و قدرت انتخاب فرد را عامل مهمی در
سالمت روان او میداند .آنچه بین فرد سالم و غیرسالم فاصله ایجاد میکند ،پذیرش

D
I

مسئولیت ،زندگی در زمان حال ،انتخاب آگاهانه و درست ،توانایی کنترل مسائل و

آگاهی از نیازهای واقعی است (ووبولدینگ 2و همکاران .)2004 ،درواقع ،هدف اصلی

S
f

رویکرد واقعیتدرمانی ،کمک به مردم بهمنظور آگاهی از نیازها و نظارت بر رفتار و

تصمیمگیریهای مناسب است (کاکیا.)2010 ،9
واقعیت درمان یک روش مبتنی بر انجام دادن است .درمانگر همراه با مراجع برنامة

o
e

چهار مرحلهای قابل اجرا تدوین میکنند تا مراجع در مسیر ارضاء نیازهایش قرار گیرد .این
مراحل عبارتاند از :خواستهها( 4نیازها و ادراکات مراجع چیست؟) ،جهت یا مسیر

9

v
i
h

(مراجع در حال حاضر در زمینه انجام دادن ،تفکر ،احساس و فیزیولوژی چه میکند؟)،
خودارزیابی( 9مراجع چگونه به انجام دادن فعالیتهایی بپردازد تا او به خواستههایش
نزدیکتر شود؟) ،برنامهریزی( 1برنامهریزی برای تغییر باید چگونه باشد؟) (فالنگان و
فالنگان.)2004 ،8

c
r

اساس واقعیتدرمانی گروهی ،فرایند خودارزیابی است؛ زیرا محیطی که در گروه
ایجاد میشود ،به اعضای گروه کمک میکند تا ارزیابی مناسبی از رفتار خود داشته باشند

A

(کوری .)2019 ،در این روش درمانی ،تاکید بر مواجه شدن با واقعیت ،پذیرش مسئولیت،
درك نیازهای اساسی ،قضاوت اخالقی در مورد خوب بودن یا نبودن رفتار ،تمرکز بر اینجا
1. Turkdogan & Duru
2. Wubbolding
3. Kakia
4. wants
5. direction
6. self-evaluation
7. planning
8. Flangan & Flangan
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و اکنون ،کنترل درونی بهمنظور دستیابی به هویتی موفق است که با عزتنفس ارتباط
مستقیم داشته و آن را تحت تاثیر قرار میدهد (کاترین .)2008 ،1کاربرد این نظریه به
شیوههای فردی و گروهی نظر بسیاری از درمانگران را به خود جلب کرده است و در
پژوهشهای مکرر کارایی بیشتر آن نسبت به سایر روشها به اثبات رسیده است
(گالسر.)2008 ،
گر چه در زمینة تاثیر واقعیتدرمانی بر آسیبهای روانی پژوهشهای بسیاری انجام
شده است (چوبداری ،کاظمی و پزشک1969 ،؛ اسدی و وکیلی1964 ،؛ واتسون ،دیلی،

D
I

تودوروا و تکوانی2014 ،2؛ فرنودیان2019 ،؛ وحیدی برجی ،جدیدی و دنیاوی،)2011 ،
اما در ارتباط با تاثیرگذاری آن بر مادران کودکانِ دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی

S
f

بهویژه در ایران (با بررسی کامل پایگاههای اطالعاتی و کلید واژههای مختلف) پژوهشی
صورت نگرفته است .با این حال ،بررسی پژوهشهایی که در ارتباط با تاثیر احساسات و
انتظارات والدین بهویژه مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی بر فرزندانشان و

o
e

نیز مداخله واقعیتدرمانی بر این احساسات و هیجانها انجام شده است ،میتواند مفید
باشد .نتایج پژوهشهای فرناندز -اکانترا 9و همکاران ( )2019نشان داده است که والدین

v
i
h

کودکان معلول به علت عدم اطمینان نسبت به آینده ،از مشکالت شدید درونی و عاطفی
رنج میبرند .یافتههای نورلین و بروبی ،)2019( 4حاکی از آن است که جنسیت والدین
کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی ،بر میزان مشکالت عاطفی آنان تاثیرگذار است
و مادران نسبت به پدران بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند .یافتههای پژوهشهای مختلف

c
r

بیانگر این است که انتظارات و احساسات والدین کودکان با نیازهای ویژه بهطور مستقیم بر
رشد ،عملکرد تحصیلی (کایاما و هایت ،)2019 ،خودکارآمدی ادراك شده (لنچ ،لوین و

A

9

والن ،)2019 ،9تعامالت خانوادگی و کیفیت زندگی فرزندشان (جینیری-کاکوسیس و
همکاران )2019 ،تاثیر میگذارد .پژوهشهای مختلفی اثربخشی واقعیتدرمانی را بر

1. Caterin
2 Watson, Dealy, Todorova, & Tekwani
3. Fernández-Alcántara
4. Norlin & Broberg
5. Lench, Levine, & Whalen
6. Ginieri-Coccossis
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مشکالت و اختالالت روانی مانند افسردگی (بهارگاوا ،)2019 ،1سازگاری ،کاهش
اضطراب (وحیدی برجی ،جدیدی و دنیاوی ،)2011 ،تابآوری (باری ،مجیدبحرینیان،
آذرگون و عابدی ،)2019 ،افزایش شادکامی (خزان ،یونسی و فروغان ،)1964 ،بهزیستی
روانی (گالسر ،)2001 ،امید به زندگی (اسدی و وکیلی ،)1964 ،کاهش اضطراب
(ووبلینگ2019 ،2؛ اسدی و وکیلی)1964 ،؛ کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای
(چوبداری ،کاظمی و پزشک ،)1969 ،عزتنفس 9و سالمت روانی (فرنودیان )2019 ،را
نشان داده است.

D
I

با توجه به اینکه والدین درحفظ تعادل و سالمت روانی خانواده نقش اساسی دارند و

از طرف دیگر حضور یک کودك دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی موجب ایجاد تنش و

S
f

فشار روانی بر اعضای خانواده ،بهویژه مادر میشود و تداوم آن میتواند منجر به استیگمای
مادر -از طریق درونی کردن تصورات قالبی منفی و تعصبات منعکس شده از سوی افراد
جامعه -گردد ،پرداختن به وضعیت والدین بهویژه مادران کودکان دارای ناتوانیهای

o
e

رشدی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به کاهش استیگما ،پذیرش واقعیت و
مسئولیت کمک فراوانی میکند که اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش را آشکار

v
i
h

میسازد .از سوی دیگر ،همانگونه که قبال اشاره شد تا کنون پژوهشی در زمینة تاثیر
واقعیتدرمانی بر استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی در ایران
انجام نشده است که بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش میافزاید .بر این اساس و با
الهام از مبانی نظری و تجربی فوق ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که

c
r

آیا واقعیتدرمانی بر استیگمای مادرانِ کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی مؤثر
است؟

روش

A

روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و طرح آن نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه
بود .جامعه آماری پژوهش شامل همة مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی
سبزوار در سال تحصیلی  1969 -69بودند .برای انتخاب نمونه ابتدا از بین مدارس استثنایی
1. Bhargava
2. Wobbling
3. self-esteem
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شهر سبزوار یک مدرسه استثنایی بهصورت تصادفی انتخاب شد که تعداد دانشآموزان
آن  119نفر بودند .برای نمونهگیری ابتدا پرسشنامه استیگما با همکاری مسئوالن مدرسه در
اختیار مادران قرار گرفت .پس از تکمیل پرسشنامه و جمعآوری آنها ،تعداد  94مادری که
بیشترین نمرة استیگما را کسب کرده بودند ،انتخاب و بهصورت گمارش تصادفی در دو
گروه  11نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند .پس از انتخاب نمونه ،برای آزمودنیهای
گروه آزمایش برنامة واقعیتدرمانی اجرا شد و برای گروه گواه مداخلهای اجرا نشد .پس
از اتمام جلسات واقعیتدرمانی آزمودنیهای هر دو گروه پرسشنامه استیگما را کامل

D
I

کردند .معیارهای ورود به پژوهش برای مادران شرکتکننده عبارت بودند از :داوطلب
بودن ،برخورداری از هوش طبیعی ،نداشتن بیماریهای حاد و مزمن جسمی ،عدم شرکت

S
f

همزمان در سایر برنامههای درمانی و عدم دریافت مشاوره فردی یا دارودرمانی ،داشتن سن

بین  20تا  49سال ،حداقل تحصیالت سیکل و داشتن کودك  9تا  12سالة دارای ناتوانی-
های رشدی و ذهنی .معیار خروج نیز داشتن بیش از دو جلسه غیبت از مجموع جلسات
آموزشی بود.

o
e

بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی از مادران شرکتکننده رضایتنامه کتبی مبنی بر

v
i
h

شرکت در برنامة واقعیتدرمانی گرفته شد .همچنین به آنان اطمینان داده شد که اطالعات
بهدست آمده از آنها محرمانه خواهد ماند و آنها در مرحلهای از برنامة مختارند که به
همکاری خود با پژوهشگر پایان دهند .عالوه بر این ،در مورد عدم ضرر و زیان ناشی از
شرکت در پژوهش ،اطالعات کامل در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.

c
r

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استیگما استفاده شد .این پرسشنامه که
توسط ریتشر ،اوتیلینگام و گراجالز )2009( 1ساخته شده است ،شامل  11سوال میباشد که

A

میزان استیگما را در  4زیر مقیاس بیگانگی ( 4سؤال) ،تأیید تصورات قالبی ( 4سؤال)،
تجربة تبعیض اجتماعی ( 4سؤال) و کنارهگیری اجتماعی ( 9سؤال) بررسی میکند .در این
مقیاس حداقل نمرة استیگما  11و حداکثر آن  98میباشد .کسب نمرة باالتر در این مقیاس
نشاندهنده استیگمای بیشتر است (زیسمن-ایالنی و همکاران .)2019 ،روایی محتوایی این
مقیاس توسط  20نفر از متخصصان روانشناسی تائید شد که شاخص روایی محتوا بیش از
 0/16اعالم شد .پایایی مقیاس و مولفههای به روش آلفای کرونباخ بیش از  0/10گزارش
1. Ritsher, Otilingam & GraJales
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شد (زیسمن-ایالنی و همکاران2019 ،؛ سیبیتز ،انجر ،ووپمن ،زیدك و امرینگ.)2011 ،
در جامعه ایرانی نیز روایی محتوایی پرسشنامه استیگما توسط افراد متخصص مورد تایید
قرار گرفته و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  0/89محاسبه شده است (واقعی،
ساالرحاجی ،اصغری پور و چمنزاری .)1964 ،در این پژوهش ضریب پایایی مولفههای
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بین  0/91تا  0/89و کل پرسشنامه  0/18بهدست آمد.
پس از انتخاب نمونه و تقسیم تصادفی آنها ،همة آزمودنیها پرسشنامه استیگما را
کامل کردند .آنگاه گروه آزمایش برنامة مداخله واقعیتدرمانی را بهصورت گروهی در

D
I

 10جلسه  19دقیقهای به مدت  10هفته و در مرکز آموزشی استثنایی تربیت دریافت نمود،
درحالیکه گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد و به خاطر حفظ و رعایت مسائل

S
f

اخالقی تا پایان پژوهش در لیست انتظار باقی ماندند .در پایان برنامة مداخلهای از هر دو
گروه پسآزمون به عمل آمد.
برنامة واقعیتدرمانی بهکار رفته در این جلسات بر اساس تئوری انتخاب گالسر

o
e

( )1668بود .در این نظریه ،بر نحوة دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوة ارزشیابی
درونی او از واقعیت تأکید میشود .به نظر گالسر ( ،)1668مراجع در دنیای بیرونی و

v
i
h

درونی خود زندگی میکند و دنیای واقعی بر رفتار فرد تاثیر نمیگذارد ،بلکه دریافت و
ادراك او از دنیای واقعی بر رفتارش موثر است .برنامة مداخلهای پژوهش حاضر برگرفته از
الگوی واقعیتدرمانی شفیعآبادی و ناصری ( )1988بود که طی  10جلسه  19دقیقهای و
هفتهای یک جلسه اجرا شد .در جلسات ابتدایی به معرفی و افزایش برخوردهای اجتماعی

c
r

اعضا با یکدیگر تأکید شد و در جلسات بعدی رئوس نظریه واقعیتدرمانی از جمله زندگی
در زمان حال ،مسئولیت ،نیازهای اساسی ،انجام کار موفقیتآمیز ،برنامهریزی برای رسیدن

A

به اهداف تعیین شده و فنون رفتاری مورد توجه قرار گرفت .شیوة ارائه مطالب بیشتر به-
صورت مشارکتی بود .رئوس و محتوای اصلی هر جلسه توسط درمانگر ارائه میشد و
آنگاه مادران فعاالنه وارد بحث میشدند .فرایند هر جلسه شامل مرور مباحث قبلی،
آموزش مستقیم بهصورت سخنرانی ،بحث گروهی ،بارش فکری ،ایفای نقش و جمعبندی
بود .خالصة محتوای جلسات در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1خالصه جلسات درمانی واقعیتدرمانی
روش

محتوا

جلسات

هدف

اول

ایجاد ارتباط اولیه

دوم

آشنایی با نظریه
انتخاب و تاثیر آن

بررسی نظریه انتخاب و پنج نیاز اساسی (بقا ،عشق و تعلق،
نیاز به قدرت ،آزادی و تفریح) و چگونگی تاثیر آنها بر

بر رفتار

زندگی

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر؛ معرفی و بیان قوانین و
اصول حاکم بر مشاوره گروهی؛ برقراری رابطة حسنه و
درگیری عاطفی بین اعضا

D
I
سوم

های ارتباط موثر

معرفی رفتار کلی
چهارم

گوش دادن فعال؛ استنباط کردن ،تاثیر افکار و کنشهای

S
f

ارتباط و مهارت-

مشارکتی
سخنرانی،
بارش فکری،
بحث و
گفتگو

بررسی نقاط قوت و ضعف فرد از طریق ابراز خویشتن؛
آشنایی با مفهوم

سخنرانی و

فرد بر سایر اعضای گروه؛ دیدن خود از دریچة نگاه
دیگران؛ کمک به کاهش اضطراب صحبت کردن در

بارش فکری،
بحث و
گفتگو ،ایفای
نقش

جمع.
بررسی اجزاء رفتار انسان با مراجعان (مفهوم رفتار کلی)

o
e

در جلسه گذشته از یکی از اعضا خواسته شد که ماشین
بازی با خود بیاورد و به کمک ماشین توضیح داده شد
که  4جزء رفتاری کدام است و چگونه عمل میکند.

iv

و شناخت مولفه-

چرخهای جلو تفکر و عمل و چرخهای عقب احساس و

های رفتار کلی

فیزیولوژی را نشان میدهد .اعضا یاد میگیرند که انسان

انسان

تنها بر چرخهای جلو کنترل دارد که تفکر و عمل هستند

h
c

بارش فکری،
ایفای نقش،
مباحثه و
سخنرانی

و با کنترل آنها احساس و فیزیولوژی شکل میگیرد که
چرخهای عقب ماشین هستند .همانطور که ما تنها بر

پنجم

ششم
هفتم
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شناخت موقعیت-

بررسی موقعیتها برای انتخاب بهتر؛ تاثیر کنترل بیرونی یا

ها و انتخاب بهتر

درونی بر انتخاب افراد؛ نظارت بر نحوة فعالیت اعضا در

با تاکید بر زمان

انجام مهارتهای فوق .مشخص کردن انتخابهای هفته

حال

قبل بر اساس کنترل درونی و بیرونی.

شناخت اصول
تئوری انتخاب
شناخت اصول
تبیین رفتار
بررسی خواستهها

هشتم

چرخهای جلو اتومبیل کنترل داریم.

از طریق فرایند
WDEP

بررسی  10اصل اساسی تئوری انتخاب
توصیف و تبیین  9اصل تبیین رفتار.

دستیابی اعضا به خواستههای خود در زندگی از طریق
فرایند WDEP؛ خواستهها و نیازهای اعضا کدامند؟
اعضا چگونه میزان موفقیت خود را ارزیابی میکنند؟ آیا

ایفای نقش،
مباحثه و

توضیحی

توضیحی و
مباحثه

توضیحی و
مباحثه
توضیحی و
مشارکتی
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برنامهریزی اعضا مسئوالنه است؟ چگونه میتوان با
انتخاب رفتارهای مناسب ،از بروز رفتارهای غیرمسئوالنه
جلوگیری کرد؟
آشنایی با

شکلگیری رفتار؛ رفتارهای مخرب و سازنده؛ نظارت و

چگونگی و

نهم

ارزیابی کیفیت فعالیت اعضای گروه در انجام رفتارهای

چرایی رفتار و

مخرب و سازنده (مهارتهای ارتباط موثر)

انواع آن

D
I
دهم

مرور جلسات و

ایفای نقش

مشارکتی و

مرور و جمعبندی

ارزشیابی

مشارکتی و

سخنرانی

دادههای جمعآوری شده از شرکتکنندگان با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

S
f

تحلیل شد .ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار ،دادهها
توصیف و سپس در بخش آمار استنباطی با توجه به برقرار بودن تمامی مفروضههای
تحلیل کوواریانس ،برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

o
e

نتایج

v
i
h

نتایج دادههای جمعیتشناسی نشان داد که میانگین سنی مادران کودکان دارای ناتوانیهای
رشدی و ذهنی در گروه آزمایش  90/18 ±4/69و گروه گواه  26/64 ±4/99بود .حدود
 29/9درصد آزمودنیها دارای تحصیالت کمتر از دیپلم 98/2 ،درصد دیپلم و 11/9
کاردانی 20/1 ،درصد کارشناسی و باالتر بودند .میانگین و انحراف معیار متغیرهای
پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

c
r

جدول  .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون استیگما و مولفههای آن در گروه آزمایش
پیشآزمون

A

Z
کالموگروف

معناداری

بیگانگی

9/69

0/91

4/92

1/21

0/68

0/99

تأیید تصورات قالبی

9/62

0/42

2/19

0/99

0/48

0/11

تجربه تبعیض اجتماعی

14/12

0/81

12/88

0/98

0/91

0/26

کنارهگیری از اجتماع

19/00

1/92

11/19

0/84

0/98

0/41

نمرة کل استیگما

99/19

0/41

92/01

0/49

0/18

0/98

متغیر
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پسآزمون

سطح

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف

استاندارد
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جدول  .3شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون استیگما و مولفههای آن در گروه گواه
پسآزمون

پیشآزمون

سطح

Z
کالموگروف

معناداری

بیگانگی

9/60

1/99

9/94

0/92

0/69

0/99

تأیید تصورات قالبی

4/18

0/92

4/19

1/12

0/41

0/11

19/99

0/19

12/64

0/64

0/92

0/26

19/99

1/12

19/19

0/99

0/99

0/40

99/61

0/11

99/94

0/91

0/19

0/91

متغیر

تجربه تبعیض

میانگین

اجتماعی

D
I
کنارهگیری از
اجتماع

نمرة کل استیگما

انحراف

S
f

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

همانطور که جدول  2و  9نشان میدهد ،میانگین نمرات پسآزمون استیگما و

مولفههای آن در آزمودنیهای گروه آزمایش کمتر از میانگین نمرات پیشآزمون آنها
است؛ درحالیکه تفاوت بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه ناچیز

o
e

است.
برای انجام تحلیل کوواریانس ابتدا مفروضههای آن مرد بررسی شد .نتایج آزمون

v
i
h

کالموگروف -اسمیرنوف( 1جدول  2و  )9نشان داد که  Zبهدست آمده برای استیگما و
مولفههای آن در دو گروه بین  0/41تا  0/68و سطح معناداری بین  0/11تا  0/99بود .با
توجه به سطح معناداری توزیع دادهها طبیعی است (.)P>0/09
جهت بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون برابری خطای
واریانسهای لوین 2استفاده شد .نتایج نشان داد که واریانس استیگما (F>0/89؛
 ،)P>0/09بیگانگی (F>0/81؛  ،)P> 0/09تایید تصورات قالبی (F>0/64؛ ،)P> 0/09

c
r

A

تجربة تبعیض اجتماعی (F>1/12؛  ،)P> 0/09کنارهگیری اجتماعی (F>9/29؛ 0/09
> )Pدر دو گروه با هم برابرند .بهمنظور بررسی همگنی شیب رگرسیون یعنی رابطة متغیر
وابسته و متغیر کمکی (در اینجا نمرة پیشآزمون) از رگرسیون استفاده شد؛ نتایج نشان داد
که مقدار شیبهای رگرسیون استیگما ( F>1/29؛  ،)P> 0/09بیگانگی (F>1/99؛ 0/09
> ،)Pتایید تصورات قالبی (F>1/19؛  ،)P> 0/09تجربة تبعیض اجتماعی (F>1/99؛
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Leven
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 ،)P> 0/09کنارهگیری اجتماعی (F>1/92؛  ،)P> 0/09در دو گروه همگن هستند.
بنابراین میتوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تحلیل دادههای پژوهش استفاده
کرد تا اثر پیشآزمون نیز کنترل شود.
بهمنظور آزمون معنیداری تفاوت گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای وابسته
استیگما از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد .نتایج در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی اثر واقعیتدرمانی بر استیگما

D
I
منبع تغییر

مجموع

مجذورات

پیشآزمون

میانگین

df

1/91

1

گروه

124/94

1

خطا

214/98

30

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آزمون

1/91

2/99

0/082

0/01

1

124/94

21/51

0/002

0/30

1

مقدارF

مجذورات

S
f

همانطور که یافتههای جدول  4نشان میدهد ،واقعیتدرمانی بر کاهش استیگمای
مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد (F=21/91؛

o
e

 )P>0/01و  90درصد استیگمای مادران مذکور را تبیین میکند.

برای بررسی تاثیر واقعیتدرمانی بر مولفه های استیگما در گروههای آزمایش و گواه

v
i
h

از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر متغیر گروه بر استیگما و مولفههای
آن
نوع آزمون

مقدار

 dfفرضی

 dfخطا

F

اثر پیالیی

0/19

9

11

8/94

c
r

سطح معناداری

اندازه
اثر

0/0001

0/92

A

المبدای ویلکز

0/24

9

11

8/94

0/0001

0/92

اثر هوتلینگ

9/09

9

11

8/94

0/0001

0/92

بزرگترین ریشه روی

9/09

9

11

8/94

0/0001

0/92

معنادار شدن شاخصهای آزمون چند متغیره یعنی المبدای ویلکز ،اثر هوتلینگ،

بزرگترین ریشه روی و اثر پیالیی ( )F= 8/94 ،p < 0/0009موید این موضوع است که بین
گروههای آزمایش و گواه از لحاظ پسآزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیشآزمون
تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت که تفاوت معناداری
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حداقل در یکی از متغیرهای وابسته (استیگما و مولفههای آن) ایجاد شده است و ضریب
اندازة اثر نشان میدهد که  92درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی است.
جدول  .6مقایسه پسآزمون استیگما و مولفه های آن در دو گروه با گواه اثر پیشآزمون
منابع

متغیرها

مجموع

تغییرات

تأیید تصورات

D
I

پیشآزمون

قالبی

تجربه تبعیض
اجتماعی

S
f

کنارهگیری از
اجتماع

بیگانگی

تأیید تصورات
قالبی

گروه

تجربه تبعیض
اجتماعی

کنارهگیری از
اجتماع
نمره کل استیگما

معناداری

اتا

آماری

0/71

1
1
1

Df

مقدار F

214/21

1

54/36

0/0001

911/09

1

211/32

0/0001

0/90

1199/29

1

122/41

0/0001

0/84

مجذورات

بیگانگی

سطح

مجذور

توان

191/12

1

51/75

0/0001

0/70

1

928/68

1

16/52

0/001

0/42

0/97

o
e
949/04

1

2194/24

1

214/29

1

124/94

1

18/86

0/000

0/46

0/98

8/21

0/004

0/27

0/78

12/30

0/002

0/35

0/91

15/50

0/001

0/30

0/83

iv

خطا

30

کل

22

h
c

r
A

همانطور که یافتههای جدول  9نشان میدهد ،واقعیتدرمانی بر کاهش بیگانگی

(F=19/92؛  ،)P>0/01تایید تصورات قالبی (F=18/89؛  ،)P>0/01تجربة تبعیض
اجتماعی (F=8/21؛  )P>0/01و کنارهگیری از اجتماع (F=12/90؛  )P>0/01مادران
کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد و  42درصد تنهایی،
 49درصد تایید تصورات قالبی 21 ،درصد تجربة تبعیض اجتماعی و  99درصد کنارهگیری
از اجتماع استیگما را تبیین کردهاند .میزان توان آماری برای هر یک از این متغیرها حاکی
از دقت آماری قابلقبول میباشد.
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جدول  .7میانگین نمرات تعدیلشده پسآزمون استیگما و مؤلفههای آن
متغیر

گروه

میانگین تعدیلشده

انحراف استاندارد

بیگانگی

آزمایش

4/91

0/94

گواه

9/94

0/94

آزمایش

2/61

0/44

گواه

4/81

0/44

آزمایش

11/04

0/90

گواه

19/01

0/90

آزمایش

11/11

0/81

گواه

19/89

0/81

آزمایش

92/91

1/99

99/29

1/99

تأیید تصورات قالبی

D
I

تجربه تبعیض اجتماعی

S
f

کنارهگیری از اجتماع

نمره کل استیگما

o
e
گواه

مقایسه میانگینهای تعدیلشده دو گروه در جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات
بیگانگی ،تایید تصورات قالبی ،تجربة تبعیض اجتماعی ،کنارهگیری از اجتماع و استیگما
در گروه آزمایش پایینتر از گروه کنترل است؛ بهعبارت دیگر ،واقعیتدرمانی موجب

v
i
h

کاهش استیگما و مولفههای آن در گروه آزمایش شده است.

بحث و نتیجهگیری

c
r

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر واقعیتدرمانی بر استیگما و مولفههای آن شامل
بیگانگی ،تایید تصورات قالبی ،تجربة تبعیض اجتماعی ،کنارهگیری از اجتماع در مادران
کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی انجام شد .نتایج نشان داد که واقعیتدرمانی

A

موجب کاهش استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی شده است.
همانطور که قبال گفته شد ،پژوهشی در این رابطه بهطور مستقیم انجام نشده است؛ اما با
نتایج پژوهشهایی که تاثیر واقعیتدرمانی را بر احساسات و هیجانهای مادرانِ دارای
کودك با نیازهای ویژه را بررسی کردهاند ،از جمله یافتههای کلمن و همکاران (،)2011
بهارگاوا ( ،)2019وحیدی برجی و همکاران ( ،)2011باری و همکاران ( ،)2019خزان و
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همکاران ( ،)1964اسدی و وکیلی ( ،)1964ووبلینگ ( )2019و فرنودیان ()2019
همخوانی دارد.
در تبیین تاثیر واقعیتدرمانی بر کاهش نشانههای استیگما اشاره به نکاتی پیرامون این
اختالل ضروری به نظر میرسد .مادران کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی به دلیل
اینکه فرزندانشان نمیتوانند استانداردها و معیارهای آنها را برآورده سازند ،هرگز از
کارکرد فرزندان خود راضی نیستند و بهنوعی خود را مقصر دانسته و احساس شرم و گناه
میکنند .به عبارت دیگر ،آنها نسبت به آینده و بهویژه نسبت به ناتوانیهای خود در به-

D
I

دست آوردن نتایج خوشایند و حل مشکالت فرزندانشان بدبین هستند و دچار شکست و
ناکامی میشوند (هیمن و برگر .)2008 ،1از طرفی دشواری در شناسایی و تمایز بین

S
f

احساسات ،افراد را مستعد نارسایی در تنظیم هیجانها در شرایط استرسزا میکند .بنابراین،
این افراد دچار آشفتگی هیجانی شده و ظرفیت آنها برای سازگاری با موقعیت استرسزا
کاهش مییابد (هان و همکاران )2012 ،2و بهسوی استیگما سوق پیدا میکنند .اجرای

o
e

واقعیتدرمانی گروهی از طریق ایجاد تعامل و ارتباط میان شرکتکنندگان ،محیطی امن
همراه با پذیرش ایجاد کرده تا افراد احساس تنهایی کمتری کنند و با دروننگری بر

v
i
h

تصورات قالبی غلبه کرده و به سمت تغییر حرکت کنند .این رویکرد سبب ایجاد و رشد
تفکر عقالنی و منطقی در افراد شده و در نتیجه آنها بهتر میتوانند با شرایط ناگوار و
سخت کنار بیایند و با خود را با آن انطباق دهند .این رویکرد به افراد یاد میدهد ،برای
داشتن زندگی بامعنا باید اینجا و اکنون زندگی کنند و با دقت به جستجوی راههایی برای

c
r

تغییر باشند ،گشودگی و پذیرش دائمی بهسوی تغییر میتواند زمینة کاهش آثار منفی
استیگما را برای افراد فراهم سازد.

A

یافتة دیگر پژوهش نشان داد که واقعیتدرمانی بر کاهش مولفة بیگانگی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .یافتههای پژوهشگران نشان داده که بیگانگی در همة افراد و در تمام سنین
دیده میشود (اکگوئل و یسیل یاپاراك .)2019 ،9احساس بیگانگی سبب افسردگی (پانیکر
و ساچدو ،)2014 ،4اضطراب (هامام ،رونر و فیجین ،)2000 ،1تحریف شناختی (هامامسی و
1. Heiman, & Berger
2. Han
3. Akgul, & Yesilyaprak
4. Panicker, & Sachdev
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دیوی ،)2001 ،2خودکشی (باتینگام ،)2008 ،9تنهایی (اتلی ،کلدال ،سونر )2019 ،4و
ناامیدی (باتینگام )2009 ،میشود .بنابراین ،بیگانگی به معنای احساس بیارزش بهعنوان
یک عضو جامعه (سیبیتز ،انجر ،ووپمن ،زیدك و امرینگ )2011 ،میتواند در بروز
اختالل استیگما موثر باشد .والدین مبتال به استیگمای اجتماعی از همراهی فرزندان ناتوان
خود در محیطهای اجتماعی ،احساس خجالت و شرمساری میکنند .این مساله میتواند
منجر به انزوای اجتماعی برای کل خانواده بهویژه والدین شده و استرس بیشتر را سبب
گردد (کامارودین و مامات .)2019 ،9واقعیتدرمانی ،به این افراد کمک میکند تا بر

D
I

رفتار و انتخابهایشان تسلط و کنترل داشته باشند؛ زیرا در واقعیتدرمانی ،تصور بر این
است که مردم ،مسئول زندگی ،اعمال ،احساسات و رفتارشان هستند .بارنز و پاریس

S
f

9

( )2009بر اساس نظریه انتخاب ،بر این باورند که احساس مسئولیت و کنترل و ارضاء نیازها
به شکل مناسب ،بهویژه نیاز به تعلق که در واقعیتدرمانی گروهی میسر میگردد ،منجر به
بهبود سالمت روان میشود .گالسر ( )2001اظهار میدارد که افراد قادرند با انتخاب

o
e

آگاهانة احساسات و رفتارشان ،زندگی خودشان را بهبود بخشند .او بر این نکته اصرار
میورزد که انسانها همیشه به نحوی رفتار میکنند که دنیا و خودشان را بهعنوان بخشی

v
i
h

از دنیا کنترل کنند تا نیازهای اساسی خود را برآورده سازند .واقعیتدرمانی گروهی ،به
افراد یاد میدهد که با مسائل و مشکالت خود به نحوی روبهرو شوند که بتوانند برای
زندگی اجتماعی آماده شوند .همچنین ،زمانی که افراد با کسانی مواجه میشوند که
مشکالتی مثل آنها دارند تا حدودی تسکین مییابند و با مهارتهای ارتباطی آموختهشده
در جلسات واقعیتدرمانی ،بر احساس تنهایی و بیگانگی خود غلبه میکنند.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد که واقعیتدرمانی بر کاهش تصورات قالبی تاثیر

c
r

A

مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که مولفة تایید تصورات قالبی
منعکسکننده توافق با کلیشههای منفی بیماری روانی است (بروهان و همکاران.)2010 ،
واقعیتدرمانی موجب ایجاد و پرورش تفکر منطقی میشود و این تفکر میتواند به افراد
1. Hamama, & Feigin
2. Hamamci, & Duy
3. Batigun
4. Atli, Keldal & Soner
5. Kamarudin & Mamat
6. Barness & Parish
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کمک کند تا تصورات قالبی و کلیشهای را مورد بازبینی قرار دهند و تفکرات درست را از
نادرست بازشناسند .تفکر منطقی سبب میشود تا افراد با مشکالت کنار بیایند و نسبت به
حل آنها اقدام کنند و با اطالعات و آگاهی درست و منطقی برای کسب موفقیت ،تالش
بیشتری کنند .این افزایش موفقیت سبب بهبود عزتنفس و خودباوری در فرد شده و
نشانههای استیگما را کاهش میدهد .واقعیتدرمانی به مراقبان کودك در خانه میآموزد
با خودشناسی و کسب اطالعات درست و واقعی درزمینة علل ،عالئم و درمان ناتوانیهای
رشدی و ذهنی ،نسبت به بازاندیشی و اصالح تصورات قالبی خود و خانواده خویش اقدام

D
I

کنند و از سرزنش خود دست برداشته و با یادگیری نحوة صحیح برخورد با فرزند خود،
انتظاراتی متناسب با توانایی او داشته باشند و از میزان احساس شرم و گناه ناشی از این

S
f

رفتارهای غیرطبیعی بکاهند و هیجانات منفی کمتری نسبت به فرزند خود نشان دهند
(بهاتاچارجی و همکاران.)2011 ،1
یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که واقعیتدرمانی بر کاهش تجربة تبعیض

o
e

اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که تجربة تبعیض
اجتماعی نشاندهنده رفتار بداخالقی نسبت به تعصبات دیگران است (بروهان و همکاران،

v
i
h

 .)2010واقعیتدرمانی به این افراد میآموزد تا احساسات خود را بهتر بشناسند؛ هیجانهای
خود را بهطور مؤثری ابراز کنند؛ با مشکالت زندگی روبهرو شوند و مسئولیت رفتارهای
خود را بپذیرند .مسئولیتپذیری نیز به نوبه خود به عمل منتهی میشود .وقتی افراد
مسئولیت رفتارهای خویش را میپذیرند ،بر زندگی خود کنترل پیدا میکنند و میتوانند

c
r

تصور تبعیض اجتماعی خود را تغییر داده و ضمن آگاهی از هیجانهای خود و پذیرش
آنها ،با استفاده از هیجانهای مثبت در موقعیتهای مختلف زندگی ،احساسات منفی
2

A

خویش را کاهش داده و سازگاری خود را بهبود بخشند .لوپز و کر ( )2009این ایدة
گالسر را مطلوب و مفید میدانند که اجتناب از جهتگیریهای کنترل شده به مردم
کمک میکند تا فرصت انتخابهای مثبت پیدا کنند .بهعبارتدیگر ،معموال مادران
کودکان دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی از وجود هیجانهای مثبت و منفی خویش
آگاهی ندارند و هنگام قرارگرفتن در موقعیتهای زندگی نمیتوانند بهخوبی از آنها
1. Bhattacharjee
2. Lopez & Kerr
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استفاده کنند؛ زیرا مشکالت روانی آنها باعث میشود که این مادران ،مشکل فرزند خود
را بهصورت منفی ارزیابی کنند و کمتر خود را در مشکالت بهوجود آمده مقصر بدانند؛ اما
آموزش واقعیتدرمانی خصوصاً در جلسات پنجم (آموزش انتخاب موقعیتهای بهتر و
دستیابی به کنترل درونی) باعث میشود که از وجود هیجانات منفی و تأثیر نامطلوب آنها
آگاهی یابند و با ارزیابی دوبارة هیجانهای خود در موقعیتهای مختلف زمینة کاهش
مشکالت خویش را فراهم سازند.
یافته دیگر پژوهش این بود که واقعیتدرمانی بر کاهش کنارهگیری اجتماعی تاثیر

D
I

مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که مولفة کنارهگیری اجتماعی
اشاره به فرار از جمع و اجتناب از برقراری ارتباط با دیگران دارد (سیبیتز ،انجر ،ووپمن،

S
f

زیدك و امرینگ .)2011 ،واقعیتدرمانی از طریق رشد مهارتهای حل مسئله به مادران
میآموزد که باید مسئولیت مشکالت پیشآمده را بپذیرند و بهجای کنارهگیری از اجتماع
باید به مقابله با آنها برخیزند .واقعیتدرمانی بر این نکته تاکید دارد که تمام مشکالت در

o
e

زمان حال قرار دارند .این بدین معنا است که جستجو در تجارب اولیه میتواند مطرح
باشد ،اما ارتباط چندانی با حل مسئلة فعلی ندارد .این رویکرد ،هستة تمام مسائل فعلی را
1

v
i
h

مشکالت ارتباطی میداند (مارشال  .)2004 ،واقعیتدرمانی گروهی و آموزش تئوری
انتخاب میتواند سبب رشد و افزایش خوشبینی ،شادکامی و امیدواری در زنان گردد
(لوپز و کر )2009 ،و این امر میتواند از کنارهگیری اجتماعی بکاهد .در نظریه انتخاب،
اعتقاد بر این است که تنها خود فرد است که میتواند برای خودش کاری انجام دهد و

c
r

کسی بدون اجازة او نمیتواند ،کاری کند (جونز و پریش .)2009 ،2این باور به افراد
کمک میکند بهجای جنگ و گریز در برابر مشکالت بر حل آن تمرکز کرده و این

A

تمرکز ،موجب پذیرش بیشتر کودك کمتوان ذهنی در خانواده شده و با طبیعی جلوه دادن
عالئم ،نشانهها و رفتارهای غیرطبیعی فرزند -که نیاز به درمان دارد  -موجب احساس
درونی بهتر مادر و دیگر اعضای خانواده نسبت به کودك و خودشان میشود.
علیرغم اعمال کنترلهای الزم ،این پژوهش همانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی
همراه بوده است .از جملة این موارد ،محدودیت جلسات درمانی و صرفا حضور مادران
1. Marshal
2. Jones, & Parish
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کودکان ( 9تا  12ساله) دارای ناتوانیهای رشدی و ذهنی شهر سبزوار بود .بنابراین ،الزم
است که در تعمیم نتایج در بلندمدت و به سایر جوامع احتیاط شود .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی برنامة واقعیتدرمانی با تعداد جلسات بیشتر روی نمونههای بزرگتری از
والدین کودکان با نیازهای ویژه در سنین مختلف ،معلمان آنها و در سایر گروهها صورت
گیرد .همچنین روانشناسان و رواندرمانگران میتوانند از واقعیتدرمانی بهعنوان برنامة
مداخلة انتخابی استفاده کنند.
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