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چکیده:
واقعیــت ،مســئولیت و امــور
توجــه بــه مفاهیــم
زمینــه :واقعیتدرمانــی نوعــی رواندرمانــی اســت کــه در آن ســعی میشــود بــا ّ
ّ

درســت و نادرســت در زندگــی فــرد ،بــه رفــع مشــکالت او کمــك شــود .در ایــن روش از طریــق تبییــن طبیعــت انســان ،تعییــن قوانیــن

رفتــاری و طــرح چگونگــی فراینــد درمــان ،بــه افــرادی کــه نیازمنــد روانیــاری هســتند ،کمــك میشــود .ایــن پژوهــش بــا هدف بررســی
اثربخشــی مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر تــابآوری والدیــن کــودکان اتیســم در شــهر اصفهــان در ســال  1396انجــام

گر فت .

هــدف :روش پژوهــش از نــوع نیمهآزمایشــی بــا پیشآزمــون  -پسآزمــون و مرحلــه پیگیــری بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه شــامل

کلیــه والدیــن دارای کــودکان اتیســم کــه از میــان آنــان  30نفــر بــه روش نمونهگیــری بــه روش در دســترس انتخــاب شــدند و بــه طــور

ل( 15نفــر) تقســیم شــدند .ابــزار پژوهــش شــامل مقیــاس تــابآوری کانــر و دیویــد
تصادفــی ،بــه دو گــروه آزمایشــی( 15نفــر) و کنتــر 

ســون( )α=0/89بــود .گــروه آزمایــش تحــت  8جلســه مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی قــرار گرفــت و در مــورد گروهگــواه هیــچ

مداخل ـهای اعمال نشــد.

یافتــه هــا :نتایــج دادههــا بــا بهرهگیــری از تحلیــل اندازههــای مکــرر نشــان داد مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر

تــابآوری والدیــن تأثیــر مثبــت دارد .همچنیــن نتایــج حاکــی از آن بــود کــه مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر افزایــش
مولفههــای تــابآوری والدین(بــه جــز کنتــرل) مؤثــر بــوده اســت.

نتیجــه گیــری :بدیــن ترتیــب احتمــا ً
ال میتــوان گفــت مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی در افزایــش تــابآوری مــادران

دارای کــودکان اتیســم مؤثــر میباشــد.

واژههای کلیدی :واقعیتدرمانی ،تابآوری ،والدین ،کودکان اتیسم

مقدمه
اختاللهــای طیــف اتیســم ،مجموعــهای از اختاللهــای

عصــب شــناختی اســت كــه بــر تحــول فــرد در زمینههــای
ارتباطــی ،اجتماعــی ،رفتــاری و زبــان اثــر میگــذارد .كــودكان

مبتــا بــه اتیســم در فرآیندهــای اجتماعــی ،حركتــی و شــناختی
دچــار آســیب هســتند ( .)1بــر طبق پنجمیــن ویرایــش راهنمای

تشــخیصی و آمــاری ،2ویژگــی هــای ایــن اختــال و کارکــرد های

نــا بهنجــار بایــد تا ســه ســالگی وجــود داشــته باشــد( .)2كــودكان

مبتــا بــه اتیســم مجموعــه بزرگــی از عالئــم حركتــی را نشــان

میدهنــد؛ ایــن عالئــم بــه خصــوص در شــرایط اســترسزا

و تحریككننــده آشــكارتر اســت .پژوهشهــای بســیاری

بیانكننــده وجــود اختــال در مهارتهــای حركتــی ظریــف و
درشــت ،برنامــه ریــزی حركتــی و هماهنگــی حركتــی در افــراد

مبتــا بــه اتیســم هســتند(.)3-4

ویژگــی هــای ایــن اختــال و همچنیــن گاهــی تشــخیص دیــر

هنــگام و دشــوار ،بــروز عالئــم بعــد از یــک دوره طبیعــی و نرمال

رشــد کــودک ،فقــدان درمــان هــای قطعــی و موثــر و پیــش آگهی
نــه چنــدان مطلــوب ،مــی توانــد فشــار روانــی شــدیدی را بــر
خانــواده و والدیــن کــودک تحمیــل کنــد( .)5اختــال اوتیســم

بــر ســامتروان کل اعضــاء بــه خصــوص مــادر ،اثــری چنــد
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تعلیم و تربیت استثنایی
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وجهــی و فراگیــر داشــته و تعــادل را در نظــام خانــواده از بیــن

میبــرد( .)6مــادران کــودکان اســتثنایی در مقایســه بــا پــدران،
بیشــتر بــا مشــکالت رفتــاری کــودک درگیرنــد و اســترس و
حمایــت بیشــتری دارنــد( .)7بــرای مثــال معمــو ً
ال ایــن مــادران

ت نفــس و ســامت روان را بــه میــزان
رضایــت از زندگــی ،عــز 

پاییــن( )8و اســترس و نشــانههای افســردگی را بــه میــزان

باالیــی تجربــه مــی نماینــد( .)6میــزان شــیوع ایــن اختــال

تقریبــا  10-15نفــر در هــر 10000نفر گزارش شــده اســت(.)9
از جملــه متغیــر هایــی کــه میتوانــد اســترس مــادران را

زندگــی کمــک میکنــد و افســردگی را کاهــش میدهــد(.)15
واقعیتدرمانــی کــه از جدیدتریــن رویكردهــای مشــاوره و

رواندرمانــی محســوب میشــود ،مبتنــی بــر نظریــه انتخــاب و
کنتــرل اســت ،علــت مشــكالت روانشــناختی را در انتخابهای
افــراد و عــدم مســئولیت فــرد در ارضــای نیازهای خــود میداند؛

در ایــن درمــان تــاش میشــود کــه افــراد از طریــق انتخابهــای
بهتــر بتواننــد نیازهــای بنیادیــن خــود را بــرآورده ســازند(.)16

گالســر معتقــد اســت واقعیتدرمانــی برای هــر انســانی و در هر
مرحلـهای از زندگــی مناســب و کاربــردی اســت و باعــث ایجــاد

تعدیــل کــرده و بــه آنهــا در کنتــرل آن کمــک کنــد ،تــابآوری

مســئولیت و توانمندســازی افــراد میشــود .واقعیتدرمانــی و

یــا شــرایط تهدیدکننــده نیســت بلکــه فــرد تــابآور ،مشــارکت

گالســر معتقــد اســت تعارضهــای ارتباطــی ناشــی از تعــارض

تــابآوری ،قابلیــت فــرد در برقــراری تعــادل زیســتی -روانــی و

از نقــش و بــازی ناخــودآگاه خــود ،آگاهــی یابنــد و درمانگــر بــه

اســت .تــابآوری ،صرفـ ًا مقاومــت منفعــل در برابــر آســیبها

کننــدهای فعــال و ســازنده محیــط پیرامونــی خویــش اســت.

تئــوری انتخــاب در کنــار هــم میتوانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد.
بیــن نیازهــا یــا درخواس ـتهای متضــاد اســت .مراجعــان بایــد

معنــوی ،در مقابــل شــرایط مخاطــره آمیــز و نوعــی ترمیــم خود

آنهــا کمــک میکنــد کــه بــا نیازهــا و نقشهــای خــود رو بــه رو

اســت ( .)10همچنیــن کونــر تــابآوری را بــه عنــوان روشــی

( .)17واقعیتدرمانــی بــر اســاس نظریــه انتخــاب اســتوار اســت

اســت کــه با پیامدهــای مثبت هیجانــی ،عاطفی و شــناختی همراه

شــوند و راههــای بهتــری بــرای ارضــای نیازهایشــان بیابنــد

بــرای اندازهگیــری توانایــی فــرد در مقابلــه بــا عوامــل اســترسزا

در ایــن نظریــه اعتقــاد بــه ایــن اســت کــه اعمــال مــا یــک رفتــار

کــرده اســت( .)11تــابآوری مکانیســم یــا توانایــی بهبــودی ،به

را انتخــاب میکنیــم و مســئول زندگــی خــود و آنچــه عمــل و

ت روان فــرد را تهدیــد میکنــد ،تعریــف
و عواملــی کــه ســام 
جلــو رفتــن ،دوبــاره توانا شــدن و انرژی از دســت رفتــه را دوباره

بــه دســت آوردن و بــه نتیجــه دلخــواه رســیدن میباشــد(.)12

و رفتــار مــا یــک انتخــاب اســت ،یعنــی خــود رفتارهایمــان

احســاس میکنیــم ،هســتیم (.)18

در زمینــه واقعیتدرمانــی ،پژوهشهــای مجــزای مختلفــی

اگــر چــه تــابآوری تــا حــدی تابــع ویژگــی شــخصی

صــورت گرفتــه اســت .پژوهشهــای انجــام شــده در نقــاط

لــذا انســانها قربانــی مطلــق محیــط یــا وراثــت نیســتند و

انــواع مؤلفههــا دارد؛ افزایــش انعطافپذیــری زنــان (،)17

اســت امــا تابــع تجربههــای محیطــی افــراد نیــز میباشــد.

میتــوان واکنــش افــراد را در مقابــل اســترس ،رویدادهــای
ناخوشــایند و دشــواریها تغییــر داد؛ بــه طــوری کــه بتواننــد

بــر مشــکالت و تاثیــرات منفــی محیطــی ،غلبــه کننــد(.)13

مختلــف دنیــا نشــان از اثربخــش بــودن واقعیتدرمانــی بــر
ســامت روانــی ،اضطــراب و عملکــرد اجتماعــی()18؛ کاهــش

افســردگی و اضطــراب  ،تنیدگــی ،حــل مشــکالت تصویــر تــن

زنــان ماســتکتومی ( )19-20کاهــش نشــخوار فکــری ()21؛

پژوهــش کاوه ،علیــزاده ،دالور و برجعلــی ( )14بــا عنــوان

منبــع کنتــرل ،میــزان وسوســه ،احســاس کنتــرل مثبــت و

تاثیــر آمــوزش آن بــر مؤلفههــای کیفیــت زندگــی والدیــن

زوجیــن (.)23

تدویــن برنامــه افزایــش تــابآوری در برابــر اســترس و
دارای کودککــم توانذهنــی خفیــف خاطــر نشــان ســاخت

کــه تــابآوری ،باعــث افزایــش مقاومــت والدیــن در برابــر
اســترسها میشــود .تــابآوری عاملــی اســت کــه بــه افــراد
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رضایــت از زندگــی (  )22و افزایــش میــزان تعهــد اخالقــی
در پژوهــش لویــد (  )24نتایــج نشــان داده اســت کــه نظریــه

انتخــاب ،کــه یکــی از اصــول واقعیتدرمانــی اســت بــه طــور

چشــمگیری بــر مســئولیتپذیری ،کیفیــت عملکــرد ،انگیــزه و
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بحرانهــای روانــی بیشــتری را تجربــه میکننــد و نیــاز بــه

در رویارویــی و ســازگاری بــا موقعیتهــای ســخت و تن ـشزای

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

تعلیم و تربیت استثنایی

تصمیمگیــری بیمــاران اثرگــذار اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت،

را نشــان داد .شــارف )33( 3هــم در پژوهشــی نشــان داد کــه

اســتفاده کــرد ،آمــوزش واقعیتدرمانــی اســت .واقعیتدرمانــی

باعــث افزایــش مســئولیت پذیــری و عــزت نفــس و تــابآوری

از جملــه مداخالتــی کــه میتــوان بــرای افزایــش تــابآوری

تســلط و کنتــرل داشــته باشــد.

شــاملی و حســنی ( )25اثربخشــی واقعیتدرمانــی بــر

تــابآوری مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه ســرطان را نتیجــه
گرفتنــد .جاماســیان مبارکــه و دوکانـهای فــرد( )26در پژوهــش

خــود ،اثربخشــی آمــوزش واقعیتدرمانــی بــر افزایــش

تــابآوری و خــرده مقیاسهــای آن و بهبــود کیفیــت زندگــی

زنــان نابــارور نشــان دادنــد .رمضانــی و احتشــامی( )27نیــز

دریافتنــد کــه آمــوزش واقعیتدرمانــی گروهــی در بیمــاران ام.
اس ،بــر میــزان شایســتگی ،اعتمــاد بــه غرایــز فــردی ،تحمــل

عواطــف منفــی و اســتحکام شــخصی تأثیــر معنــاداری دارد و

منجــر بــه افزایــش تــابآوری شــده اســت .بــرادری ()28

در پژوهشــی کــه بــا عنــوان اثربخشــی واقعیتدرمانــی مبتنــی
برنظریــه انتخــاب بــر بهبــود رابطــه مــادر -کــودک و پیشــرفت

تحصیلــی دانشآمــوزان مبتــا بــه اوتیســم انجــام شــده اســت؛

نتیجــه گرفــت کــه واقعیتدرمانــی بــه عنــوان متغیــر مســتقل
در گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه گــواه بــر متغیرهــای

وابســته تأثیــر داشــته اســت .المونــد ،دیــپ ،آلیســون ،النگــر،

مــور 1و همــکاران ( )29تــابآوری را بــه عنــوان یــك موضــوع

روانشــناختی در ارتبــاط بــا پاســخ فــرد بــه موقعیــت تنــش

آســیبزا و موقعیتهــای مشــکلآفرین زندگــی بررســی کــرد،

وی بیــان کــرد ،کــه تــابآوری باعــث آرامــش در موقعیتهــای
تنــشزا میشــود .اســکندری ،بهمنــی ،ســقائیان و عســگری
( )30نتیجــه گرفتنــد کــه واقعیتدرمانــی گروهــی بــر بهبــود

بهزیســتی روانشــناختی زنــان سرپرســت خانــوار تأثیــر مثبــت
گذاشــته اســت .قربانعلی پــور ،نجفــی ،علیرضالو و نســیمی()31

نیــز اثربخشــی واقعیتدرمانــی بــر افزایــش شــادکامی و
امیــدواری زنــان مطلقــه را نتیجــه گرفتنــد .اســتونیگتون 2و

همــکاران( )32در پژوهشــی اثربخشــی واقعیتدرمانــی بــر

فهــم و ارتقــای تــابآوری در بیمــاران مبتــا بــه ســردرد مزمــن

ش خــود
افــراد میشــود .کــوکان و اسشــیو )34( 4در نتایــج پژوهـ 

نشــان مــی دهنــد کــه خشــم در والدین کودکان اتیســتیک بیشــتر
از والدیــن بهنجــار مــی باشــد .کیــم )35( 5هــم در پژوهشــی

نشــان داد کــه واقعیتدرمانــی باعــث ایجــاد تغییــرات مثبــت
در مؤلفههــای تــابآوری ،عــزت نفــس و مقابلــه بــا اســترس

گردیــده اســت .از طرفــی پژوهــش ریــدر )36( 6نشــان داد کــه

رویكــرد واقعیتدرمانــی بــا کاهــش عالیــم افســردگی و افزایــش
عــزت نفــس و احســاس ارزشــمندی همــراه مــی باشــد.

در اهمیــت و ضــرورت انجــام پژوهــش مــی تــوان گفــت،

پژوهشهــای مختلــف تأکیــد دارنــد کــه بــا توجــه به مســائلی که
در خانوادههــای دارای فرزنــد مبتــا بــه اختــال طیــف اوتیســم
وجــود دارد ،نیــاز بــه خدمــات خانــواده محــور بــرای حفــظ و

یــا انطبــاق بــا روال عــادی زندگــی ضــروری میباشــد (.)37
همچنیــن آمــوزش مهــارت هایــی چــون روش هــای صحیح

تعهــد و مســئولیت پذیــری ایــن امــکان را بــرای فــرد فراهــم می
آورد کــه توانایــی هــای الزم بــرای عمــل کــردن طبق معیــار های

خــود و دســتیابی بــه پیامــد هــای مطلــوب در یک موقعیــت ویژه
را در خــود پــرور دهــد .همــه ی ا یــن هــا باعــث مــی شــود کــه

عوامــل مخــل ســامت روانــی در فــرد بــه وجــود نیایــد؛ زیــرا به

نظــر مــی رســد بیشــتر اختــال هــای روانــی و اســترس والدیــن
از ناتوانــی در عمــل کــردن طبــق معیــار هــای خــود و پیــرو آن

ناکامــی از دســتیابی بــه پیامــد هــای مــورد انتظــار و همچنیــن
نداشــتن دانــش کافــی و باورهــای غلــط و ناصــواب در مــورد

خــود ناشــی مــی شــود .از طرفــی ادبیــات پژوهشــی گســترده ای
در زمینــه مشــکالت روان پزشــکی ،روانــی اجماعــی و رفتــاری

ایــن بیمــاران وجــود دارد امــا پژوهــش هایــی کــه ارزیابــی کننــده

مداخلــه واقعیــت درمانــی بــر تــاب آوری باشــدنادر اســت.
لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف مشــخص کــردن کارایــی

اثــر بخشــی مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر
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بــه انســان کمــك میکنــد تــا بــر رفتــار و انتخــاب هــای خویــش

آمــوزش واقعیتدرمانــی ،اضطــراب راکاهــش میدهــد و

تعلیم و تربیت استثنایی

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

تــابآوری والدیــن کــودکان اتیســم در شــهر اصفهــان در جامعــه

درجهبنــدی پنــج گزینهای(كامـ ً
ا نادرســت تــا همیشــه درســت)

درمــان مکمــل در زمینــه ارتقــای بهداشــت روانــی و یکــی از

(همیشــه درســت) نمرهگــذاری مــی شــود .نمرههــای بــاال بیانگر

ایرانــی انجــام شــد تــا بتــوان از ایــن نــوع درمــان بــه عنــوان یــک

تــابآوری بیشــتر آزمودنــی اســت .نتایــج تحلیــل عاملــی حاکی

شــهر اصفهــان اســتفاده نمــود .بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــه

از آن اســت کــه ایــن آزمــون دارای  5عامــل :تصــور شایســتگی

واقعیتدرمانــی بــر تــابآوری مــادران کــودکان اتیســم در شــهر

اعتمــاد بــه غرایــز فــردی -تحمــل عاطفــه منفــی :شــامل

منظــور پاســخ بــه ایــن مســأله« :آیــا مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر
اصفهــان تاثیــر دارد؟»؛انجــام شــده اســت.

فــردی :شــامل عبــارات()25،24،23،17،16،12،11،10؛

عبــارات()20،19،15،14،8،7،6؛ پذیــرش مثبــت تغییــر و
روابــط ایمــن :شــامل عبــارات()4،2،1 ،9،5؛ زیــر مقیــاس
کنتــرل :شــامل عبــارات()22،21،13؛ و زیــر مقیــاس تأثیــر

روش
بــا توجــه بــه شــاخصها و اهــداف پژوهــش ،پژوهــش

حاضــر یــک پژوهــش نیمهآزمایشــی همــراه بــا پیشآزمــون و

پسآزمــون همــراه بــا مرحلــه پیگیــری بــا گــروه کنتــرل اســت.

معنــوی :شــامل عبــارات( .)9،3بــرای اســتفاده از آزمــون،

محمــدی( )39آن را بــرای اســتفاده در ایران انطباق داده اســت.

ابتــدا فراینــد ترجمــه و برگــردان بــه انگلیســی انجــام پذیرفــت
و پــس از تائیــد ســازندگان مقیــاس مجــوز اســتفاده از آن اخــذ

جامعــه ،نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه آمــاری ایــن

گردیــد .ســپس بــرای احــراز پایایــی از روش آلفــا كرونبــاخ و

کــه در محــدوده زمانــی دو مــاه آخرســال  1395بــه مرکــز

مقیــاس برابــر 0/93گــزارش شــده اســت كــه كام ـ ً
ا منطبــق بــا

میشــود .حجــم نمونــه در پژوهشهــای آزمایشــی  15نفــر

حاضــر بــا یافتــه هــای دیگــر تحقیقاتــی كــه روایــی و پایایــی ایــن

پژوهــش عبــارت اســت کلی ـهی مــادران دارای کــودکان اتیســم

تخصصــی اتیســم شــهر اصفهــان مراجعــه کردهانــد ،را شــامل
توصیــه شــده اســت()14؛ در ایــن پژوهــش حجــم نمونــهی

پژوهــش بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس ،از بیــن

بــرای تعییــن روایــی از روش تحلیــل عامــل اســتفاده شــد .پایایی
پایایــی گــزارش شــده توســط ســازندگان مقیــاس بــود .نتایــج

مقیــاس را بررســی نمودهانــد همخوانــی دارد( .)40در پژوهــش
حاضــر روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از نظــرات تعــدادی از

مــادران دارای کــودکان اتیســم  30نفــر انتخاب شــده کــه با توجه

پاســخگویان بــرآورد گردیــد .همچنیــن بــرای مشــخص شــدن

انتخــاب شــدند .ســپس افــراد نمونــه بــه دو گــروه آزمایــش

هــای همســانی درونــی اســت اســتفاده گردیــده اســت .پایایــی

بــه وضعیــت آزمودنیهــا بــا روش نمونهگیــری در دســترس

و کنتــرل بــه صــورت تصادفــی و داوطلبانــه تقســیم شــدند.
مــاک هــای ورود :الــف) ســن  6ســال و باالتــر کــودک؛ ب)

تشــخیص قطعــی اتیســم باشــد و تحــت درمــان بســر میبرنــد؛
ج) داشــتن تمایــل آگاهانــه والــد بــه شــرکت در پژوهــش.

ابزار پژوهش
بــه منظــور جمـعآوری اطالعــات از پرسشــنامه تــابآوری

کانــر و دیویدســون )38( 1اســتفاده شــد .ایــن مقیــاس توســط

كانــر و دیویدســون بــا مــرور منابــع پژوهشــی 1979تــا ،1991
جهــت اندازهگیــری قــدرت مقابلــه بــا فشــار وتهدید ،تهیه شــده
اســت و دارای  25ســؤال میباشــد .بــرای هــر ســؤال ،طیــف

1- Conner and Davidson

38
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پایایــی پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ کــه یکــی از روش
بــرای نمــره كل مقیــاس تــاب آوری کانــر -داویــد ســون 0/89

و بــرای  5عامــل ایــن آزمــون تصــور شایســتگی فــردی ،اعتمــاد

بــه غرایــز فــردی -تحمــل عاطفــه منفــی ،پذیــرش مثبــت تغییر
و روابــط ایمــن ،کنتــرل و زیــر مقیــاس تأثبــرات معنــوی بــاروش
آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب عبــارت اســت از،0/72 ،0/86 :

 0/88 ،0/84 ،0/76بــه دســت آمــد.

شــیوه اجــرا :در ایــن پژوهــش از هــر 2گــروه آزمایــش

و گــواه پیشآزمــون (پرسشــنامه تــابآوری کانــر و دیویــد
ســون) گرفتــه شــد ،بعــد از آن از گــروه آزمایــش بــه مــدت 2

مــاه در جلســات کــه (شــامل  8جلسـهی  90دقیقـهای آمــوزش
گروهــی واقعیتدرمانــی ،هــر هفتــه 1جلســه) آمــوزش گرفتند.
هــر هفتــه جلســاتی بــرای والدیــن برگــزار شــده و یکســری از
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فاکتورهــای افزایــش تــابآوری در والدیــن کــودکان اتیســم در

در نظــر گرفتــه شــده كــه از صفــر (كام ـ ً
ا نادرســت) تــا چهــار

تعلیم و تربیت استثنایی

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

تمرینــات واقعیتدرمانــی بــه آنهــا آمــوزش داده میشــد و
هــر جلســه والدیــن بازخــوردی از تمرینهــای خــود را در منــزل

ارایــه میدادنــد .پــس از اتمــام جلســات آموزشــی ،از هــر 2
گرفتــه شــد و بعــد از گذشــت یــک مــاه نیــز پیگیــری در هــر

دو گــروه (گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل) انجــام گرفــت .تأثیــر

آمــوزش بــر نمــرات پــس آزمــون گــروه آزمایــش نســبت بــه

جلسه ششم

هــدف :بررســی تکالیــف منــزل ،آمــوزش مفهــوم دنیــای کیفــی و بیــان
اهمیــت ســهیم کــردن دنیــای کیفــی والدیــن و فرزنــدان و خرشســدی

جلسه هفتم

هــدف :بررســی تکالیــف منــزل ،مفهــوم تعــارض و رابطــه ی تــاب آوری بــا
دنیــای کیفــی و نیــاز هــای بنیادین

جلسه هشتم

گــروه کنتــرل مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت

هــدف :بررســی تکلیــف منــزل ،مضمــون ایــن جلســه اســتفاده از آن چــه
تاکنــون یــاد گرفتــن جمــع بنــدی از کل رونــد جلســات و بررســی بــه منظــور
پیشــگری و بازگشــت عالئــم مطــرح کــردن ســوالهایی در مــورد کل
جلســات ،اجــرای پــس آزمــون در هــر دو گــروه

کــه براســاس اصــول اخالقــی موجــود در انجمــن روانشناســی

روش تجزیــه وتحلیــل دادههــا :روش تجزیــه و تحلیــل

آمــوزش روش درمانــی واقعیتدرمانــی ،ایــن روش بــه والدیــن

آمــار توصیفــی و آمار اســتنباطی انجــام گردیده اســت .در بخش

رونــد اجرایــی جلســات واقعیتدرمانــی بــر اســاس کتــاب

پراکندگــی و در قســمت آمــار اســتنباطی بــا توجه به نرمــال بودن

آمریــکا 1بعــد از اتمــام پژوهــش و بــه دســت آوردن اثــر مثبــت
گــروه گــواه هــم آمــوزش داده شــد.

اطالعــات آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش در دوبخــش
آمــار توصیفــی بــه توصیــف شــاخص هــای گرایــش مرکــزی و

درآمــدی بــر روانشناســی امیــد تئــوری انتخــاب گالســر()41

توزیــع دادههــا و نــوع پژوهــش وتعــداد نمونههایآمــاری ،از

گروهــی واقعیتدرمانــی بــر افزایــش تــابآوری مــادران دارای

نــرم افــزار  spssاســتفاده شــده اســت.

تدویــن شــده اســت .خالصــهی محتــوای جلســات آمــوزش
کــودکان اتیســم طبــق جــدول زیــر ارائــه شــده اســت.

جدول -1خالصه ساختار جلسات آموزش واقعیت درمانی
شماره جلسه

فرآیند جلسه

جلسه اول

هــدف :ابتــدا پاســخ بــه پرسشــنامه و بعــد از آن شــرح مختصــری از 8
جلســه ،ارائــه توضیحاتــی در مــورد اتیســم عالئــم و دیگــر درمــان هــا
معرفــی نیــاز هــای بنیادیــن بــه آزمودنــی هــا و آشــنایی بــا شــدت میــزان
نیازهــا و ترســیم نیــم رخ نیــاز هــا ،معرفــی بیمــاری اتیســم

جلسه دوم

هــدف :بررســی تکلیــف منــزل ،توضیــح اینكــه هــر چــه از مــا ســر میزنــد.
یــک رفتــار اســت و همــه رفتارهــای مــا معطــوف به هدفی اســت مشــخص
کــردن میــزان تفــاوت نیــم رخ نیــاز هــای والدین،

جلسه سوم

هــدف :بررســی تکلیــف منــزل آشــنایی بــا مفهــوم رفتار کلــی و ایجــاد حس
مســئولیت پذیــری بــرای ارضــای نیــاز هــای بنیادیــن  ،ارزیابــی و ادراک و
برداشــت مــادران از بیمــاری اتیســم و عــوارض و پیامدهــا در انتهــای
جلســه.

جلسه چهارم

هــدف :بررســی تکالیــف منزل،آشــنایی بــا مفهــوم کنتــرل بیرونــی و نقــش
مخــرب آن در روابــط صمیمانــه و جایگزینــی نظریــه انتخــاب بــه جــای
خصلــت کنتــرل بیرونــی.

جلسه پنجم

هــدف :بررســی تکالیــف منزل،آمــوزش نحــوه مذاکــره در مــورد نیــاز هــای
نــا هماهنگ

1- American Psychological Association

آزمــون آمــاری تحلیــل تحلیــل اندازههــای مکــرر در محیــط

یافته ها
در جــدول  2-نتایــج بررســی پیشفــرض نرمــال بــودن

توزیــع متغیرهــا بــا اســتفاده ازآزمــون کولموگــروف -اســمیرنف

و برابــری واریانــس گروههــا بــا اســتفاده از آزمــون لویــن ارائــه
شــده اســت.

چنــان کــه در جــدول 2مشــاهده میشــود ،بــرای تمــام

مولفههــای مــورد بررســی پیــش فــرض نرمــال بــودن توزیــع

متغیرهــا برقــرار میباشــد چــون مقادیــر ســطح معنــاداری
بزرگتــر از  0/05بــوده اســت .همچنیــن فــرض نرمــال بــودن
در هــر ســه زمــان مطالعــه (پیــش آزمــون ،پــس آزمــون

و پیگیــری) برقــرار بــوده اســت و فــرض نرمــال بــودن رد
نشــده اســت .بنابرایــن اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک

بــرای دادههــای حاضــر بالمانــع میباشــد .همچنیــن مشــاهده

میشــود در آزمــون لویــن ،در تمــام مؤلفههــای مــورد بررســی
(بجــز مؤلفــهی اعتمــاد بــه غرایــز فــردی در زمــان پیــش

آزمــون) ،فرضی ـهی یکســان بــودن واریانــس گروههــا پذیرفتــه

شــده اســت بنابرایــن مؤلفههــا دارای واریانــس برابــر در گروههــا

بودهانــد.
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گــروه پــس آزمون(پرسشــنامه تــابآوری کانــر و دیویــد ســون)

شماره جلسه

فرآیند جلسه

تعلیم و تربیت استثنایی

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

جدول -2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف (نرمال بودن توزیع متغیرها)
و برابری واریانس گروهها برای مولفههای مورد بررسی

مقیاس

تصورشایستگی
فردی

اعتماد به غرایز
فردی -تحمل
عاطفه منفی

پس آزمون

0/466

0/982

0/214

0/648

پیگیری

0/744

0/637

0/003

0/956

پیش آزمون

0/636

0/814

4/611

0/041

پس آزمون

0/899

0/395

3/869

0/059

پیگیری

0/693

0/723

0/093

0/870

پیش آزمون

0/891

0/405

0/093

0/763

پس آزمون

0/836

0/487

0/503

0/484

پیگیری

0/569

0/902

0/399

0/533

پیش آزمون

0/092

0/184

0/839

0/367

پس آزمون

0/802

0/542

0/245

0/625

پیگیری

1/103

0/176

0/380

0/542

پیش آزمون

0/972

0/301

0/089

0/768

پس آزمون

0/020

0/249

1/022

0/321

پیگیری

0/664

0/769

0/007

0/936

تأثیــر مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بر تــابآوری
والدیــن کــودکان اتیســم ،در طــی زمــان ارائــه شــده اســت:

جدول -3خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در بررسی تاثیر مشاوره

شــده اســت:

جدول -4نتایج آزمون اندازههای مکرر در بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر
واقعیتدرمانی بر مؤلفههای تابآوری والدین کودکان اتیسم

اعتماد به غرایز فردی -تحمل
عاطفه منفی

در جــدول  3نتایــج آزمــون انــداز ه هــای مکــرر در بررســی

و تأثبــرات معنــوی) والدیــن کــودکان اتیســم ،در طــی زمــان ارائــه

متغیر

پیش آزمون

0/702

0/707

0/022

0/884

تحمــل عاطفــه منفــی ،پذیــرش مثبــت تغییــر و روابط ایمــن ،کنترل

تصور شایستگی فردی

پیگیری

0/652

0/789

0/318

0/577

تــابآوری (تصــور شایســتگی فــردی ،اعتمــاد بــه غرایــز فــردی-

گروهی مبتنی بر واقعیتدرمانی بر تابآوری والدین کودکان اتیسم

زمان

1416/933

2

62/716

>0/0001

0/691

1/000

مشاوره

4752/400

1

19/529

>0/0001

0/411

0/989

2

40/196

>0/0001

0/589

1/000

متغیر

میانگین درجه
مجذورات آزادی

پذیرش مثبت تغییر و
روابط ایمن

F

سطح
معناداری

اتا

توان

کنترل

مشاوره زمان 908/133

40

|1397

سال هجدهم ،شماره  ،1پیاپی 150

اندازه گیری

پس آزمون

0/704

0/705

0/012

0/912

مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر مؤلفههــای

زمان

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

0/440

0/990

0/011

0/917

در جــدول  4نتایــج آزمــون اندازههــای مکــرر در بررســی تأثیــر

درجه آزادی

آماره F

بــر تــابآوری والدیــن کــودکان اتیســم موثــر بــوده اســت.

F

آمارهی
آزمون

سطح
معناداری

سطح
معناداری

تأثیرات معنوی

سطح
معناداری

کــه نتیجــه میشــود مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی

اتا

کنترل

آزمون لوین

متقابــل مشــاوره و زمــان نیــز در ســطح  0/01معنــادار بــوده اســت

توان

پذیرش مثبت
تغییر و روابط
ایمن

زمان مطالعه

طــی زمــان در ســطح  0/01معنــادار بــوده اســت .همچنیــن اثــر

62/478

2

0/323 >0/0001 13/372

0/997

مشاوره 384/400

1

6/729

0/015

0/194

0/707

مشاوره
زمان

23/7200

2

5/073

0/009

0/153

0/799

زمان

98/635

1/649

0/418 >0/0001 20/082

1/000

0/151

0/578

0/440 >0/0001 21/987

1/000

65/378

2

0/484 >0/0001 26/268

1/000

مشاوره 504/100

1

0/393 >0/0001 18/119

0/984

مشاوره
زمان

55/600

2

0/444 >0/0001 22/339

1/000

زمان

71/849

1/360

0/375 >0/0001 16/779

0/994

مشاوره

34/844

1

2/805

0/105

0/091

0/366

مشاوره
زمان

34/780

1/360

8/122

0/004

0/225

0/870

مشاوره 165/378
مشاوره
زمان
زمان

1

1/649 107/990

4/994

0/034
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تاب آوری

آزمون کولموگروف -
اسمیرنف

همــان طــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود اثــر مشــاوره در

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

تعلیم و تربیت استثنایی

متغیر

حاضــر ،بــا نتایــج پژوهــش شــاملی و حســنی ( )25و رمضانــی و

احتشــامی( )27کــه اثربخشــی واقعیتدرمانــی بــر تــابآوری را

همــان طــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود در

مؤلفههــای تصــور شایســتگی فــردی ،تحمــل عاطفــه ،پذیــرش
مثبــت تغییــر و روابــط ایمــن و تأثیــرات معنــوی والدین کــودکان
اتیســم ،اثــر مشــاوره در طــی زمــان در ســطح  0/05معنــادار

بــوده اســت .همچنیــن اثــر متقابــل مشــاوره و زمــان نیــز در

ســطح  0/01معنــادار بــوده اســت کــه نتیجــه میشــود مشــاوره

گروهــی مبتنــی بــر واقعیــت درمانــی ،بــر تصــور شایســتگی
فــردی والدیــن کــودکان اتیســم مؤثــر بــوده اســت .امــا در

مولف ـهی کنتــرل والدیــن کــودکان اتیســم ،اثــر مشــاوره در طــی

زمــان در ســطح  0/05معنــادار نبــوده اســت کــه نتیجه میشــود

مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی ،بــر کنتــرل والدیــن
کــودکان اتیســم موثــر نبــوده اســت.

بحث و نتیجه گیری

واقعیتدرمانــی در کاهــش نشــخوارفکری و افزایــش تــابآوری

ن ( ،)32شــارف
بــا نتایــج پژوهــش اســتونیگتون و همــکارا 

همــکاران ( )30کــه حاکــی از تأثیــر واقعیتدرمانــی بــر افزایــش

تــابآوری بــوده اســت ،همخوانــی دارد .المونــد و همــکاران()29

تــابآوری را بــه عنــوان یــك موضــوع روانشــناختی در ارتبــاط

بــا پاســخ فــرد بــه موقعیــت تنــش آســیبزا و موقعیتهــای
مشــکلآفرین زندگــی بررســی کــرد ،وی بیــان کــرد ،کــه

تــابآوری باعــث آرامــش در موقعیتهــای تنــشزا میشــود.
بــرای تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت از آنجایــی کــه

آمــوزش واقعیتدرمانــی گروهــی میتوانــد موجــب طــرز تفکــری
مناســب شــود و افــراد میتواننــد طــرز شــناخت ارزیابیهــای

غیرمنطقــی و نامعقــول خــود را بیاموزنــد و بــرای اصــاح آنهــا
اقــدام کننــد ،از روابــط اجتماعــی خویــش ،از کارکــردن و تفریحــات

خویــش لــذت ببرنــد کــه ایــن امــر باعــث کاهــش فشــار روانــی و

افزایــش تــابآوری میشــود .ماهیــت آمــوزش گروهــی ،خــود

میتوانــد تأثیــر مثبتــی در افزایــش تــابآوری داشــته باشــد .زیــرا
جمــع شــدن افــراد در گــروه و ایــن کــه تــك تــك افــراد احســاس

پژوهــش حاضــر براســاس دو فرضیــه پایهریــزی شــد:

کننــد دیگــران نیــز مشــکلهایی مشــابه بــا آنهــا دارنــد ،خــود

والدیــن کــودکان اتیســم را افزایــش میدهــد -2 .مشــاوره

افزایــش قبــول واقعیــت و کنــار آمــدن بــا آن مؤثــر اســت .پــس

(تصــور شایســتگی فردی،عتمــاد بــه غرایــز فــردی -تحمــل

یــا توانایــی ســازگاری موفقیــت آمیــز بــا شــرایط ناگــوار شــود .بــه

و تأثبــرات معنــوی) والدیــن کــودکان اتیســم تأثیــردارد.

افزایــش تــابآوری والدیــن کــودکان اتیســم گــروه آزمایــش شــد.

 -1مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی تــابآوری

در کاهــش فشــار روانــی و کاســتن از روحیــه منفــی و در نتیجــه

گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر مؤلفههــای تــابآوری

آمــوزش واقعیتدرمانــی گروهــی میتوانــد باعــث تــابآوری

عاطفــه منفــی ،پذیــرش مثبــت تغییــر و روابــط ایمــن ،کنتــرل

ایــن دلیــل مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی منجربــه

در رابطــه بــا فرضیــه اول مبنــی بــر مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر

همچنیــن در پژوهــش حاضــر در فرضیــه دوم نشــان داد

آزمــون نســبت بــه پیــش آزمــون معنــادار بــوده اســت و ایــن اثــر

مولفههــای تــابآوری (تصــور شایســتگی فــردی ،اعتمــاد بــه

بنابرایــن مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر افزایــش

روابــط ایمــن و تأثیــرات معنــوی) والدین کودکان اتیســم مؤثــر بوده

واقعیتدرمانــی بــر افزایــش تــابآوری والدیــن در زمــان پــس

کــه مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی بــر افزایــش

در زمــان پیگیــری نســبت بــه پسآزمــون ثابــت بــوده اســت.

غرایــز فــردی -تحمــل عاطفــه منفــی ،پذیــرش مثبــت تغییــر و

تــابآوری والدیــن کــودکان اتیســم مؤثــر بــوده اســت .بــا توجــه
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تأثبرات معنوی

اندازه گیری

( ،)33جاماســیان مبارکــه و دوکانــه ای فــرد( )26و اســکندری و

F

مشاوره
زمان

15/878

2

0/320 >0/0001 13/188

0/996

سطح
معناداری

مشاوره

65/878

1

0/448 >0/0001 22/741

0/996

بیمــاران را نشــان داد ،همســو میباشــد .همچنیــن ،ایــن یافتــه

اتا

زمان

36/744

2

0/522 >0/0001 30/519

1/000

نشــان دادنــد و بــا پژوهشــی كــه پرینــزال ( )21اثربخشــی مداخالت

توان

میانگین
مجذورات

درجه آزادی

بــه اطالعــات بــه دســت آمــده نتایــج ایــن فرضیــه از پژوهــش

تعلیم و تربیت استثنایی

اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعيتدرمانی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم در شهر اصفهان

اســت .امــا مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی ،بــر کنترل

میشــود کــه بــا مســائل و مشــکلهای خــود بــه نحــوی روبــهرو

از پژوهــش حاضــر میتــوان بــه پژوهشهــای مشــابه از جملــه

بــر هنگامــی کــه افــراد بــا اشــخاص دیگــری روبـهرو میشــوند کــه

والدیــن کــودکان اتیســم مؤثــر نبــوده اســت .در راســتای ایــن یافتــه

شــوند کــه بتواننــد بــرای زندگــی در اجتمــاع آمــاده شــوند ،عــاوه

مقیاسهــای تــابآوری نیــز بــود .همچنیــن شــارف( )33در

کــه داشــتن کــودکان بیمــار اتیســم بــا مجموعــهای از احساســات

اشــاره كــرد كــه یافتههــا حاکــی از تأثیــر واقعیتدرمانــی بــر خــرده

پژوهشــی نشــان میدهــد آمــوزش واقعیتدرمانــی ،اضطــراب

تــا حــدودی بــرای افــراد تســکین بخــش باشــد .امــا از آنجایــی
متحمــل بــر تــرس ،افســردگی ،احســاس ســؤال برانگیــزی از

را کاهــش میدهــد و باعــث افزایــش مســئولیت پذیــری و

خــود ،انــكار ،رفتارهــای امتنــاع ورزی و بســیاری دیگــر همــراه

اثربخشــی واقعیتدرمانــی مبتنــی برنظریــه انتخــاب بــر بهبــود

در آینــده و از ســوی دیگــر در ســبک زندگــی ســالم خانــواده بیمــار

عزتنفــس و تــابآوری افــراد میشــود .بــرادری ( )28هــم

رابطــه مــادر کــودک و پیشــرفت تحصیلــی دانشآمــوزان
مبتــا بــه اوتیســم را نتیجــه گرفتــه اســت .نتیجــه پژوهــش

حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای مذكــور بــه نوعــی همســو اســت.
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت از آنجایــی کــه آمــوزش

واقعیتدرمانــی میتوانــد باعــث طــرز تفکــر مناســب و منطقــی

شــود و همچنیــن از آنجایــی کــه واقعیتدرمانــی بــا ایجــاد نگاهــی
منطقــی بــه زندگــی میتوانــد بــه افــراد کمــك کنــد تــا بتواننــد بــا
مشــکالت کنــار بیاینــد و به حــل مشــکالت بپردازند و بــا اطالعات

و آگاهــی منطقــی بــرای کســب موقعیــت فــردی تــاش بیشــتری
کننــد کــه تــاش بیشــتر منجــر بــه کســب موفقیــت بیشــتری

نســبت بــه دیگــران میشــود .ایــن افزایــش موفقیــت باعــث
افزایــش اعتمــاد بــه غرایــز فــردی میشــود .واقعیتدرمانــی،

بــه انســان کمــك میکنــد تــا بــر رفتــار و انتخابهــای خویــش

تســلط و کنتــرل داشــته باشــد .واقعیتدرمانــی ،بــر نظریــه
کنتــرل مبتنــی اســت و فــرض را بــر ایــن میگــذارد کــه مــردم،

مســئول زندگــی خویــش و اعمــال ،احساســات و رفتارشــان
هســتند .گالســر( )2003بیــان مــیدارد کــه مــردم میتواننــد

بــا انتخــاب آگاهانــهی احساســات و رفتارشــان ،زندگــی خــود را

بهترکننــد .وی بیــان کــرد کــه واقعیتدرمانــی یــا آنچــه کــه بعدهــا

نظریـهی کنتــرل نــام گرفــت ،بــر ایــن نکتــه پافشــاری میکنــد کــه

انســانها همیشــه بــه نحــوی رفتــار میکننــد کــه دنیــا و خودشــان

را بــه عنــوان بخشــی از دنیــا کنتــرل کننــد تــا نیازهــای اصلیشــان
را حفــظ نماینــد .پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه آمــوزش
واقعیتدرمانــی ،اضطــراب را کاهــش میدهــد و باعــث افزایــش
مســئولیت پذیــری و عــزت نفــس و تــابآوری افــراد میشــود.
در آمــوزش واقعیتدرمانــی گروهــی ،بــه افــراد آمــوزش داده
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اســت .ایــن احساســات از یــک ســو و وضعیــت نامطمئــن بیمــار
اختــال ایجــاد میکنــد .وقتــی کــه زندگــی در تــرس و اضطــراب

میگــذرد ،مفیــد بودنــش را از دســت میدهــد .خشــم و حســادت

نیــز ناشــی از اســترس و احســاس بــی لیاقتــی اســت کــه همگــی این
شــرایط بــا ناامیــدی و از دســت دادن کنتــرل منتهــی میشــود و

میتوانــد آثــار فیزیولوژیكــی بــر جــای گــذارد .بنابرایــن مــدت 8

جلســه درمــان مشــاوره گروهــی مبتنــی بــر واقعیتدرمانــی در بــاال
بــردن توانایــی کنتــرل والدیــن کــودکان اتیســم کافــی نبــوده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،پیشــنهاد هــای کاربردی

زیــر بــه عنــوان نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش جهــت

تســهیل و تســریع دسترســی به اهــداف پژوهــش ،ارائه مــی گردد:
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث تــابآوری در والدیــن کــودکان

اتیســم ،نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد كاربردهــای متعــددی،

مخصوص ـ ًا در زمینههــای مشــاوره و بالینــی داشــته باشــد .نتایــج

ایــن پژوهــش نشــان میدهــد كــه بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت،
واقعیتدرمانــی گروهــی میتــوان از ایــن رویکــرد كــه هــم در
كوتــاه مــدت و هــم بــه شــکل گروهــی قابلیــت اجــرا دارد بــه
عنــوان روشــی مفیــد بــر افزایــش تــابآوری ومؤلفههــای آن كــه

ســهمی مهــم در ســامتی روان دارد اســتفاده كــرد و بــا برگــزاری

کارگاههــا و همایشهایــی در ایــن رابطــه بــه خانوادههــا در ایــن

زمینههــا آمــوزش الزم داده شــود .در انجــام ایــن پژوهــش

محدودیتهایــی وجــود داشــت کــه از مهمتریــن آنهــا ایــن
اســت کــه ،جامعــه مــورد پژوهــش (والدیــن کــودکان اتیســم) در

شــهر اصفهــان بــوده اســت كــه بــرای تعمیــم بــه ســایر والدیــن
بــا کــودکان بهنجــار و کــودکان بــا ناهنجاریهــای دیگــر ،و دیگــر

شــهرها بایــد جانــب احتیــاط رعایــت شــود .پیشــنهاد میشــود بــا
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ی پژوهشهــای پیشــین و مشــاهده نقــش موثــر
 توجــه بــه بررس ـ
 درســالهای آینــده،واقعیتدرمانــی بــر متغیرهــای مختلــف

پژوهشــی مجــدداً بــا همیــن عنــوان انجــام شــود تــا جانــب احتیــاط
.در مــورد تعمیــم یافتــه هــا بــه ســالهای آتــی رعایــت شــود
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