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 Background and Purpose: Depression and Anxiety are among the most important 

psychological disorders entangling a wide range of individuals. The purpose of this research 

is to determine the effectiveness of Reality Therapy on reducing depression and anxiety of mothers 

with children with special needs who have been a patient at Parand city clinic in 2021. 

Method: The current research was a semi-experimental type with a pretest-posttest control group 

design. The statistical population of the research includes all mothers with children with special 

needs in Parand city, of which 30 were selected by convenience sampling method and randomly 

divided into two experimental and control groups (15 in each group). The participants initially took 

the Beck’s Questionnaire (1996), Goldberg's General Health Questionnaire (1979), and the 

Spielberger’s Anxiety Questionnaire (1971). Subsequently, the Reality Therapy package was 

implemented for the experimental group whereas the control group did not receive any training. 

Finally, both experimental and control groups were reevaluated. Results were analyzed by SPSS24 

and through univariate analysis of variance. 

Results: The results showed that Reality Therapy can in fact reduce depression and anxiety of 

mothers with children with special needs (p> 0/05). 

Conclusion: Based on the results, it is concluded that Reality Therapy can be implied for mothers 

with children with special needs to decrease their depression and anxiety. 
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Extended Abstract 
Introduction 

The health of all individuals is very important in the society, and so is the health of mothers with children with special 

needs (1). Disability not only challenges the individual's own life, but also the lives of those surrounding him and 

specifically their family. Living with a disabled child endangers the physical and mental health of the parents and 

confronts them with several challenges and anxieties, such as the heavy economic burden of treatment, rehabilitation and 

improvement of the child's condition, solution seeking for the child's mental condition, and social labeling related to his 

disability (2). Meanwhile, Reality Therapy is a rather new psychotherapy method, first proposed in 1960 by William 

Glasser, an American psychiatrist. This theory emphasizes the responsibility of people for their own mental health more 

than any other aspect. In fact, Glasser gave up retrospect in defiance to psychoanalytic theory and stressed that rather than 

emphasizing the role of childhood experiences and the contribution of parents in the occurrence of mental disorders, 

clients should believe that they themselves are responsible for their life situation and they are the ones who make the 

choice regarding the path of mental health or disorder (9). Researches conducted around the world highlight the 

effectiveness of Reality Therapy on all kinds of psychological disorders such as adult depression (14) and anxiety and 

stress in women (15). Hosseini and Kiani's study (16) showed that the application of Reality Therapy significantly led to a 

decrease in the average scores of experimental group participants in anxiety sensitivity and fear of physical concerns, fear 

of cognitive control loss, and fear of anxiety, when compared to the control group and according to the results, the clinical 

use of Group Reality Therapy is beneficial in alleviating anxiety sensitivity of women suffering from irritable bowel 

syndrome. In another study by Ebn al-Sharie and Aghili (17), Group Reality Therapy training based on Glasser's choice 

theory improved the general health of divorced women and lessened their obsessive beliefs (17). Due to the changing 

nature and increasing complexity of society and the expansion of social relationships, individuals face more problems 

nowadays. Therefore, it is necessary that they maintain and improve their health in order to better identify the solutions 

fitting to the problems of modern life and effectively prevent major disorders including depression, anxiety, tension, and 

feelings of ineffectiveness that endanger their mental health. To prevent or treat all mental tensions and disorders 

plaguing both the individual and the society, it is possible to adopt the correct attitude in clarifying these issues and 

bringing about mental health. Many researches under the title of the study of the effect of Reality Therapy on individuals 

with special needs have been performed in different statistical populations. However, fewer studies have been conducted 

regarding the depression and anxiety in parents of children with special needs and considering the important category of 

mental health and the two important factors of anxiety and depression, the present research addresses the issue of whether 

Reality Therapy effectively reduces depression and anxiety of mothers with children with special needs who have been a 

patient of Parand city Clinic in 2021. 

 

Method 

A. Research plan and participants 

The current research was a semi-experimental study with a pretest- posttest control group design. The statistical 

population of the research includes all mothers with children with special needs in Parand city, of which 30 were selected 

by convenience sampling method and randomly divided into two experimental and control groups (15 in each group). 

Subsequently, the pretest was performed for both experimental and control groups and the Reality Therapy is presented to 

the experimental group. Finally, the two experimental and control groups were reevaluated through tools and scales. The 

entry criteria for this research included being a mother of children with special needs, similarities between mothers in 

terms of age, education, and economic status (for homogeneity between the two experimental and control groups), no 

history of substance abuse, no specific or chronic disease, whereas the exclusion criteria included irregular participation 

in Reality Therapy sessions and the use of medication for anxiety or depression. 

B. Tools 

Spielberger Anxiety Scale: Spielberger's anxiety questionnaire consists of 40 questions, the first 20 of which measure 

the anxiety state (overt anxiety) and the second 20, the anxiety trait (18). It consists of 20 sentences that assess one's 

feelings at "this moment and at the time of response". Trait Anxiety Scale (hidden anxiety) also includes 20 sentences that 

measure individual's general and ordinary feelings (18). In response to the anxiety state, the individual is presented with a 

number of options for each statement from which he should choose the option that best reflects the intensity of their 

feelings. These options are: 1- very low, 2- low, 3- high and 4- very high. Scoring weights are reversed for statements that 

show lack of anxiety (18). Scores of each of the two scales of state and trait of anxiety can be placed in a range between 
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20 and 80. Interpretation of total test scores includes: none or the lowest limit as 40-60, mild 60-80, moderate 80-105, and 

severe 106 and above. In the research of Khanipour et al. (19), the homogeneity coefficient of the test has been reported 

as 0.66 using Cronbach's alpha method. Its validity is based on the method of internal consistency reported in working 

with adults, students, and army conscripts as 0.86-0.95, by retest method as 0.77 for students and as 0.70 for college 

students (19). In test standardization in Iran, the validity of the test-retest method for the anxiety trait scale was recorded 

as 0.86 to 0.65, whereas Cronbach's alpha coefficient obtained for anxiety state was 0.92 (19). 

Beck’s Depression Scale: This scale was created by Beck in 1996, including 21 questions and is one of the most widely 

used depression measurement tools. Its items are provided based on the monitoring of attitudes and pervasive symptoms 

among depressed patients (20). The content of this questionnaire includes the symptomatology of depression with an 

emphasis on the cognitive theme. This questionnaire is a type of self-assessment test and should be answered on a four-

point scale from zero to three. The items include sadness, pessimism, feelings of helplessness and failure, feelings of 

guilt, sleep disturbance, loss of appetite and self-loathing. The minimum score in this test is zero and the maximum score 

is 63. By adding up the individual scores in each item, his grade is obtained directly. Samaar et al. (20) showed that with a 

cutoff score of 18, it is possible to correctly diagnose up to 92% of patients with major depressive disorder. Interpretation 

of test scores includes: 0 to 13: none or the least degree of depression; 14 to 19: mild depression; 20 to 28: moderate 

depression and 29 to 63: severe depression (21). Beck's depression questionnaire has been used in most countries and 

cultures and its validity and reliability have been generally accepted. A test-retest reliability of 0.93 for Beck's depression 

scale was obtained and Arnav et al. (2001) reported an internal homogeneity of 0.89 to 0.94 (21). In Iran, the Beck 

depression scale has been widely used and its psychometric features have been confirmed. Dobson and Mohammad 

Khani (22), for instance, have reported 0.93 reliability by retest method and have demonstrated its convergent validity in 

the correlation between the scores of the Beck depression scale with the scores of the Beck hopelessness scales, suicidal 

thoughts and Hamilton’s scale for depression. Ghasemzadeh et al. (2005) reported a 0.87 Cronbach’s alpha for internal 

consistency, correlation coefficient of 0.74 for test-retest reliability, and correlation coefficient of 0.77 using negative 

self-efficacy questionnaire for the validity of this scale. 

C. Introducing an intervention program 

The Reality Therap program includes 8 sessions; 90-minute each that are run weekly. 

 

Results 

In order to investigate the effect of Reality Therapy on reducing depression and anxiety of mothers with children with 

special needs, the analysis of univariate covariance was employed. The assumptions of covariance analysis were initially 

checked. The results of the significance level of the Kolmogorov-Smirnov test for variables of depression (p=0.135) and 

anxiety (p=0.69) is higher than 0.05. The Levine's test was also used to check the assumption of equality of variances. 

The results of Levin's test for homogeneity of variances show the variance of depression (p=0.995) and anxiety (p=0.710) 

variables in the studied groups are statistically homogeneous and the calculated significance level is higher than 0.05. To 

verify the assumption of homogeneity of the regression slope or the homogeneity of the regression coefficients, the one-

way variance analysis of the dependent variables in the pretest was applied.  Results of one-way variance analysis showed 

that the interaction between the pretest and the grouping variable was not significant. Therefore, the assumption of 

regression coefficients is confirmed. Results of one-way variance analysis of depression (p=0.727) and anxiety (p=0.874) 

variables in groups of this study are not statistically significant. Therefore, the assumption of homogeneity of the 

regression slope is maintained. In table number (3), (4), (5) and (6) the results of covariance analysis of research variables 

are presented. The initial finding of the research showed that the Reality Therapy program is effective on depression of 

mothers with children with special needs. The results related to the correlation analysis of this finding are provided in 

Table number (3). As demonstrated in table number (3), the results of univariate covariance analysis show that Reality 

Therapy has a significant effect on depression. Therefore, it is concluded that the effect of the independent variable 

(Reality Therapy) on the dependent variable (depression) of mothers with children with special needs is significant. The 

second finding of this research showed that Reality Therapy is effective on the anxiety of mothers with children with 

special needs. The results of the covariance analysis of this finding are presented in table number (4). As seen in table 

number (4), the results of the univariate covariance analysis show that Reality Therapy has a significant effect on anxiety. 

Therefore, it is concluded that the effect of the independent variable (Reality Therapy) on the dependent variable 

(anxiety) of mothers with children with special needs is significant. 
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Conclusion  

The first finding of the current research showed that the Reality Therapy program is effective on the depression of 

mothers with children with special needs. The results of this study are in agreement with the results of studies such as 

Bhargava (14), Zahi et al. (24), Farmani et al. (25) and Elahinjad et al. (26). In explaining the results, it is concluded that 

according to Glasser, the occurrence of incompatible behaviors in a person is an effort to control his perceptions and life, 

meaning that anxiety, depression and guilt is created and chosen by him personally in order to control his anger and get 

the support and help of others. Reality Therapy helps people examine their desires, needs, and behavioral values and 

consider ways to fulfill their needs (27). 

Reality Therapy is a method based on common sense and emotional conflicts in which reality, acceptance of 

responsibility and recognition of right and wrong and their connection with daily life are emphasized. During training and 

implementation of this intervention, mothers with children with special needs gradually learned how to plan and 

responsibly follow up the fulfillment of their needs and change their point of view and thus, take action to reduce their 

level of depression. The second finding of the current research showed that the Reality Therapy program is effective on 

the depression of mothers with children with special needs. The results of this research are consistent with the results of 

Hosseini et al. (23), Elahinjad et al., and Suame and Al-Samadi (15). It is concluded that one of the basic goals of Reality 

Therapy is to help clients find effective methods aimed at fulfilling their needs and learning how to control their own life. 

Treatment should lead to fulfillment of fundamental needs in the context of reality. As mentioned, the main goals of 

Reality Therapy are the development of responsibility and the creation of a successful identity in the individual. In order 

to achieve this goal, the clients should first be guided to increase their awareness and when they become aware of their 

wrong behaviors and inappropriate ways of controlling the environment, learning alternative behaviors will be replaced. 

The focus of this theory is on the present and on teaching people that they basically choose their actions in an effort to 

satisfy fundamental needs (28). If they fail to do so, they suffer and make others suffer as well. Therefore, with Reality 

Therapy, an individual learns that instead of anxiety and weak performance and decision-making, he could use efficient 

self-control methods and choose responsibly instead of trying to control the environment, an unsuccessful and stressful 

act. 

Following the principles of research ethics: The code of ethics of this research, which is taken from the master's thesis, 

was approved with the ID IR.IAU.QOM.REC.1400.003 and in the different stages of this research ethical and humane 
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 مقاله پژوهشی 

 کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژهدرمانی بر واقعیت اثربخشی

 *2یمعصوم ، احمد 1ساغر غالمی

  آزاد اسالمی، قم، ایران دانشگاه علوم پزشکی، واحد قم، دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی،. 1

  دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایرانپزشک، استادیار دانشکده علوم پزشکی، واحد قم، روان. 2

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل
 درمانی، واقعیت

 افسردگی،

   اضطراب،
 با نیازهای ویژه  کودکان

 
 
 

 

 

 
 

 

 29/01/1401 دریافت شده: 

 15/02/1401 پذیرفته شده: 

 01/03/1401 منتشر شده: 

شناختی است که طیف وسیعی از افراد درگیر آن هستند. افسردگی و اضطراب از مهمترین مشکالت روانزمینه و هدف:   

اثربخشی  تعیین  پژوهش  این  نیازهای ویژه واقعیت  هدف  با  دارای کودکان  مادران  اضطراب  و  افسردگی  بر کاهش  درمانی 
 . بود 1400در سال مراجعه کننده به درمانگاه شهرپرند 

بود. جامعه آماری پژوهش شامل  آزمون با گروه کنترل  و پس  آزمونیشطرح پ  با  یشیآزمامهین  پژوهش حاضر از نوع:  روش

( ویژه  نیازهای  با  دارای کودکان  مادران  دردسترس  توانی ذهنیکمکلیه  گیری  نمونه  روش  به  که  بود  پرند  شهر  نفر    30( 
ابتدا  نفر( جایگزین شدند. شرکت   15)هر گروه شامل    انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کنندگان 

( را تکمیل کردند. سپس  1971(، پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر )1979)  سالمت روان گلدبرگ  (،1996های بک )پرسشنامه
واقعیت  هیچبسته  کنترل  گروه  و  شد  اجرا  آزمایش  گروه  برای  گروه  درمانی  دو  هر  درنهایت  نکرد.  دریافت  آموزشی  گونه 

تحلیل ی  وسیلهو به  spss24افزار  . نتایج به دست آمده با استفاده از نرم گرفتند  ارقرمورد سنجش    مجدداًآزمایش و کنترل  
 . متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتواریانس تک

تواند باعث کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای درمانی مینتایج نشان داد که واقعیت  ها:یافته 

 (. p<05/0)ویژه شود 

تواند مورد استفاده برای درمانی میتوان نتیجه گرفت که که واقعیتبر این اساس با توجه به نتایج حاصله می گیری:نتیجه

    .باشدهای افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در زمینه
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 مقدمه 

فقط  زنطدگی  معلولیت نه .(1) دنباشیدارای اهمیت فراوانی م 1مادران دارای کودک با نیازهای ویژهسالمتی افراد جامعه اهمیت بسیاری دارد و در این رابطه سالمتی 
سازد. داشتن کودک معلول، سالمت جسمی و روانی والطدین را بطه شدت متأثر میویژه خانواده را هم بهکند، بلکه زندگی اطرافیان او بههایی مواجه میفرد را با چالش

بخشی و بهبطود وضطعیت کطودک، توان به بار اقتصادی مضاعف برای درمان، توانکند که میفراوانی مواجه می  یهااضطرابا و  ها را با چالشه اندازد و آنمیمخاطره  
 (2) اجتماعی مرتب  با معلولیت اشاره کردبرچسب اندیشی برای وضعیت روانی کودک و چاره

توازن بین کطار و یا روانی و شدت آن چه اندازه باشد، رواب  عاطفی تیره در میان اعضای خانواده، نرخ باالتر افسردگی، عدم  فارغ از اینکه معلولیت کودک جسمی باشد
رده با . افسردگی، خُلق افس(3) کننده از کودک معلول قابل تأمل استهای زمانی برای والدین مراقبتشدن با محدودیتاوقات فراغت، زندگی اجتماعی محدود و مواجه

خوابی یا پرخوابی، تحریک یا کنطدی گزارش احساس غمگینی و پوچی، کاهش بسیار عالقه یا احساس لذت، کاهش شدید وزن بدون پرهیز غذایی یا افزایش وزن، بی
ی دارای کودک با نیاز ویژه خلق هاخانوادهین در ب معموالًو  (4)باشد مرگ می تکرارشوندةجا و گاه افکار ارزشی و گناه بیروانی و خستگی، فقدان انرژی و احساس بی

های دارای کودک معلول، با مشکالتی ازجمله انزوای اجتماعی و مشطکالت عالوه بر این، خانواده .شودیمی افسردگی در بین اعضای خانواده دیده  هانشانهافسرده یا  
طور بطالقوه و بطه ی مواجطههطاتیبودن موقع ینیبشیغیرقابل پبا نیاز ویژه و  کودک .(5) ستندرو هروبهمنجر به اضطراب و افسردگی و ناامیدی  غالباًکه سالمت روان  

اگر در سنین جوانی و ابتدایی ازدواج دارای کودک بطا نیازهطای  مخصوصاًبرای والدین کودک به همراه دارد.  مخصوصاًعالیم اضطرابی را  آور بودن آن، معموالًاسترس
محیطی که تمایالت انسان را برای گام نهادن به یی که در خانواده دارند با اضطراب و یا افسردگی و ناکارآمدی مواجه خواهند شد. هانقشدر بقیه    معموالًویژه بشوند،  

طور مثبت و نشان دادند که دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به (7)و همکاران  2. وی(6) گرددیمطراب در فرد سوی تحقق یا شکوفایی خود سد کند، موجب گسترش اض
ی هیجطانی و عصطبانی و هطایناراحتداری با چندین نشانه از ناراحتی روانی از قبیل شرم، خشم، خودشیفتگی روانی، افسطردگی و اضططراب، احساسطات منفطی و معنی
های الزم نیطز تطوجهی در آمطوختن شایسطتگیاز سویی نیز بطی حتی رابطه وجود دارد؛ مشابه ارتباطی که بین مادر و کودک با نیاز ویژه وجود دارد وهای کلی نارانشانه
 دکننطدهیتهدهطای خطام را های الزم را آموخته است در سطازگاری و حطل مسطازل زنطدگی، موقعیتتواند علت اضطراب محسوب شود، چون شخصی که شایستگیمی
 .(8)کنند زا و تهدیدکننده حس میهای الزم، بسیاری از موارد معمول زندگی را اضطراببیند، اما افراد مبتال به اضطراب به دلیل نداشتن شایستگیمی

روان پزشک اهل ایاالت متحده آمریکا مططرح  3توس  ویلیام گالسر 1960درمانی نوین است که اولین بار در سال های رواندرمانی یکی از روشواقعیتدر این میان،  
گرایی دست در واقع گالسر در مخالفت با نظریه روانکاوی از گذشته .شد. تأکید این نظریه بیش از هر چیز بر مسئولیتی است که افراد در قبال سالمت روان خود دارند

های روانی تأکید کنیم باید به مراجعین یاد بدهیم که در نهایطت جطز الدین در بروز اختاللجای آنکه همواره بر نقش تجربیات کودکی و سهم وبرداشت و معتقد بود به
. در ایطن (9) کنند در کدام یک از مسیرهای سالمت یا بیماری گام بردارندخودشان هیچ کس مسئول وضعیت زندگی آنها نیست و این خودشان هستند که انتخاب می

درمطانی از واقعیطت تطوانی. مردمثبتی دا ریمدی مادران کودکان سندرم داون تأثآدرمانی بر خودکارواقعیتهش خود نشان دادند که در پژو  (10)پور وحجتی  راستا غریب
انتخطاب   هنظریطدرمانی و  واقعیت  .(11)  مدی مادران کودکان سندرم داون در مداخالت درمانی و بالینی استفاده نمودآعنوان روشی مناسب و مؤثر در افزایش خودکاربه

شطود. ایطن رویکطرد بطه دلیطل خاصطیت های اخیر برای طیف وسیعی از مشکالت در قالب مشاوره فردی و خانوادگی استفاده مییکی از رویکردهایی است که در سال
گیطرد. دادن آن نبود مورد استفاده قرار میهایی که سایر رویکردها مثل روانکاوی قادر به پوشش  پیشگیرانه آن با استقبال زیادی مواجه شده است و در پاسخ به بخش

(. از جملطه مفطاهیم 12) دهدگیری بهتر برای رسیدن به اهداف تمرکز دارد و به زمان حال بیشتر از گذشته اهمیت میدرمانی بر حل مسئله و تصمیمدر حقیقت واقعیت
درمانی، پرورش حس قبول مسئولیت در فرد و ایجاد هویطت موفطق اسطت. بنطابراین، واقعیتهدف  .  اصلی این رویکرد، رفتار، کنترل، مسئولیت و حضور در لحظه است

درمطانی، از (. در واقعیت12) درمانگر باید در اولین مرحله رفتاری را که درصدد اصالح آن خواهد بود، شناسایی کند و تمام توجهات خود و مراجع را بدان معططوف دارد
دهد و روی همین اصل، یادگیری یکی از اجزای جداناپطذیر جریطان های زندگی رخ میشود. یادگیری در تمام فعالیتسیعی استفاده میهای یادگیری به میزان ونظریه

ن، در فراینطد درمطا .نشطدهشطده و یادگرفتههایش نیست و هویت، همانا ترکیبطی اسطت از رفتارهطای یادگرفتهانسان، چیزی جز ثمره یادگیری .شوددرمان محسوب می
 -3 توجه و تاکید بر رفتار کنطونی، نطه بطر احساسطات -2 ارتباط و درگیری عاطفی -1 :این اصول عبارتند از .گیرد تا به هدف درمان برسدکار میدرمانگر اصولی را به
فراینطد بیمطار  نظریطهن . ایطو امتناع از تنبیطه نپذیرفتن هرگونه عذر و بهانه -7 شدهتعهد نسبت به طرح تهیه -6 ریزیطرح -5 قضاوت ارزشی -4  تاکید بر زمان حال

 اخطتالالت و مشطکالت انواع بر درمانیواقعیت بودن اثربخش از نشان دنیا، مختلف نقاط در شده ی انجامهاپژوهش. (13دهد )شدن را به عدم ارضای نیازها رب  می

ططور هدرمانی بطکارگیری واقعیتبه نشان دادند (16) مطالعه حسینی و کیانی .(15)اضطراب زنان دارد  و استرس کاهش (؛14بزرگساالن ) افسردگی نظیر شناختیروان
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ترس از نگرانی بدنی، ترس از نداشتن کنترل شطناختی و  یهاو مؤلفه کنندگان گروه آزمایش در حساسیت اضطرابیداری منجر به کاهش میانگین نمرات شرکتمعنی 
بطالینی بطرای رفطع  یهطادرمانی به شیوه گروهی در حوزهبا توجه به نتایج به دست آمده، استفاده واقعیتو  بت به گروه کنترل شده است  ترس از مشاهده اضطراب نس

ادنطد کطه نشطان د (17)الشریعه و عقیلی  و یا در پژوهش دیگری ابن  پذیر سودمند خواهد بودمشکالت مرتب  با حساسیت اضطرابی زنان مبتال به سندرم روده تحریک
بطا .  (17)  گرددیو سبب کاهش باورهای وسواسی آنان م  بخشدیسالمت عمومی زنان مطلقه را بهبود م  گالسر  درمانی مبتنی بر نظریه انتخابآموزش گروهی واقعیت

رو الزم است که افراد برای حفظ و بهبطودی این . ازشودیمتوجه به تغییرات و پیچیدگی روزافزون جامعه و گسترش رواب  اجتماعی بر تعداد مشکالت افراد نیز افزوده 
ای از توانند بر مشکالت غلبه کنند و از بطروز اخطتالالت عمطدهبهتر می های متناسب با مسازل زندگی مدرن را بهتر شناسایی کنند. در این صورتحلسالمتی خود راه

هطا و شود، لذا بطرای پیشطگیری یطا درمطان کلیطه تطنشاندازد، جلوگیری میآنها را به خطر میجمله افسردگی، اضطراب، تنش و احساس ناکارآمدی که سالمت روان  
توان با دادن آگاهی و شناخت نسبت به مسازل پیرامون افراد، برخورد صحیح و نگرش درست نسبت به شود میاختالالت روانی که هم گریبانگیر فرد و هم جامعه می

درمانی افراد بطا نیطاز در واقعیت تأثیر مطالعة عنوان تحت متعددی هایپژوهشدین طریق سالمت روانی افراد و جامعه را فراهم نمود. مسازل را به آنان آموزش داد و ب
لطه مهطم بنابراین بطا توجطه بطه مقو افسردگی و اضطراب در والدین کودکان با نیازهای ویژه کمتر اجرا شده است درخصوص جوامع آماری مختلف انجام شده است، اما

درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای سالمت روان و دو عامل مهم اضطراب و افسردگی آن، در پژوهش حاضر به این مسئله پرداخته شد که آیا واقعیت
 است؟ مؤثرکننده به درمانگاه شهر پرند کودکان با نیازهای ویژه مراجعه

 

  روش

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
جامعه آمطاری پطژوهش حاضطر شطامل کلیطه مطادران دارای بود.  آزمون با گروه کنترل  و پس  آزمونشیصورت طرح پو به  یشیآزمامهین  حاضر از نوع مطالعات  پژوهش

تصادفی در دو گطروه آزمطایش و کنتطرل )هطر گطروه به روش  مادر 30گیری دردسترس تعداد صورت نمونهبه  1400کودکان با نیازهای ویژه شهر پرند بود که در سال  
درمانی برای گطروه آزمطایش ارازطه شطد. درنهایطت آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. سپس واقعیتنفر( جایگزین شدند. در مرحله بعد پیش  15شامل  
مشطابهات  های ورود به پژوهش شامل مادران دارای کودک با نیاز ویژه،قرار گرفتند. مالکها مورد ارزیابی  دو گروه آزمایش و کنترل به وسیله ابزارها و مقیاس  مجدداً

، وضعیت اقتصادی )جهت همگنی بین دو گروه آزمایش و کنترل(، عدم سابقه استفاده از مواد مخدر، عدم بیماری خاص یا مطزمن التیتحص  بین مادران از لحاظ سن،
  .استفاده از داروهای کنترل کننده عالیم اضطراب و افسردگی بوددرمانی و ظم در جلسات واقعیتهای خروج شامل شرکت نامنبود و مالک

 ب( ابزار

سطؤال دوم رگطه اضططراب را  20سؤال اول حالت اضطراب و   20که    است  سؤال تشکیل شده  40پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر از  :  1مقیاس اضطراب اسپیلبرگر

جمله است که احساسات فرد را در »این لحظطه و زمطان پاسطخگوییر ارزشطیابی   20(. مقیاس حالت اضطراب )اضطراب آشکار( شامل  18)  دهدیمورد سنجش قرار م
در پاسخ به حالت اضطراب تعدادی  .(18) سنجداساست عمومی و معمولی افراد را میسجمله است که اح 20. مقیاس رگه اضطراب )اضطراب پنهان( هم شامل کندیم

خیلی  -1عبارتند از:  هانهیانتخاب کنند. این گز دینمایوجه شدت احساسات آنها را بیان م ای را که به بهترینگزینه برای هر عبارت ارازه شده است که آنها باید گزینه
نمرات هر کدام از دو  .(18) به صورت معکوس است دهندیکه عدم اضطراب را نشان م ییهاگذاری، برای عبارتنمره یهایلی زیاد. وزنخ -4زیاد و   -3کم،    -2کم،  

-105متوس  ، 60-80خفیف ، 40-60هیچ یا کمترین حد کل آزمون شامل    تفسیر نمرات  .قرار گیرد  80تا    20بین    یاتواند در دامنهمقیاس حالت و رگه اضطراب می
بطه دسطت آمطد. اعتبطار آن بطه روش   66/0( ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونبطاخ  19پور و همکاران )در پژوهش خانیاست.    و بیشتر  106شدید  و    80

گطزارش  70/0و بطرای دانشطجویان  77/0آموزان شبرای دان  بازآزمایی، به روش  86/0  -  95/0همسانی درونی در کار با بزرگساالن، دانشجویان و فراخواندگان ارتش  
 92/0ضریب آلفای کرونباخ بطرای حالطت اضططراب  65/0تا  86/0برای مقیاس رگه اضطراب  بازآزمایی(. در هنجاریابی آزمون در ایران اعتبار به روش 19)  شده است

 .(19) دست آمدبه

پرسطش اسطت و یکطی از پرکطاربردترین ابزارهطای سطنجش   21دربرگیرنطده    شده است که  ساخته  1996این مقیاس توس  بک در سال  :  2مقیاس افسردگی بک

های فراگیطر در میطان بیمطاران افسطرده ها و نشطانههای آن بر پایه پایش نگرشهای بیماران افسرده ساخته شده است. مادهافسردگی برای سنجش بازخوردها و نشانه
های مایه شناختی تأکید دارد. پرسشنامه افسردگی بک از گونه آزمونشناسی افسردگی است، اما بیشتر بر دروننشانه  شامل  پرسشنامه(. محتوای این  20)  اندفراهم شده

س ناتوانی هایی همچون غمگینی، بدبینی، احساها در زمینهای از صفر تا سه به آن پاسخ دهند. این مادهها باید روی یک مقیاس چهاردرجهخودسنجی است و آزمودنی

 
1. Spielberger Anxiety Inventory 
2. Beck depression scale 
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کردن نمرات فرد در با جمع .است 63و شکست، احساس گناه، آشفتگی خواب، از دست دادن اشتها و ازخودبیزاری هستند. کمینه نمره در این آزمون صفر و بیشینه آن  
درصد از بیماران دچار اختالل افسردگی  92تا  توانیم 18نشان دادند که با نمره برش   (20)سمار و همکاران آید. دست میطور مستقیم بهها، نمره او بههر یک از ماده
: 63تا  29 و افسردگی متوس : 28تا  20افسردگی خفیف؛ : 19تا  14 هیچ یا کمترین افسردگی؛: 13تا  0آزمون شامل  تفسیر نمرات. درستی تشخیص داداساسی را به

بطه روش پایطایی  .  رفته و روایی و پایایی آن مورد پذیرش قرار گرفتطه اسطت  کارها بهو فرهنگپرسشنامه افسردگی بک در بیشتر کشورها  (.  21است )  افسردگی شدید
(. در ایطران نیطز مقیطاس 21) را گزارش دادند 94/0تا  89/0همسانی درونی  (  2001آرنااو و همکاران )  را برای مقیاس افسردگی بک به دست آوردند و  93/0بازآزمایی  

گزارش   93/0  یی رابازآزما  به روش  پایایی  (22شده است. برای نمونه دابسون و محمدخانی )  دییآن تأ  یسنجروان  یهایژگیکار بسته شده و وافسردگی بک فراوان به
رای افسردگی ناامیدی بک، افکار خودکشی و مقیاس هامیلتون ب یهااسیند و روایی همگرای آن را در همبستگی میان نمرات مقیاس افسردگی بک با نمرات مقاهکرد

بازآزمایی و ضطریب همبسطتگی به روش برای پایایی    74/0را برای همسانی درونی، ضریب همبستگی    87/0آلفای کرونباخ  (  2005زاده و همکاران )نشان دادند. قاسم
 .را برای روایی این مقیاس گزارش دادند با پرسشنامه افکار خودآیند منفی 77/0

 ایج( معرفی برنامه مداخله
، تطدوین انطدکردهمطالب، متون و مقاالت مشابه که از این پروتکل استفاده   و سایر  (23)حسینی و کیانی    درمانیجلسات واقعیت  محتوایدرمانی براساس  برنامه واقعیت

( شرح مختصری از جلسطات ارازطه 1جدول شماره )شود. در صورت هفتگی اجرا میای است که بهدقیقه  90جلسه    8این برنامه شامل    متخصصان رسید.  دییتأشد و به  
 شده است.

 
 . خالصه جلسات و اهداف هر جلسه 1جدول شماره  

 هدف  جلسه 
 آمادگی اعضا اول

 شناسایی نیازها دوم

 آشنایی با مفهوم دنیای مطلوب سوم

 آشنایی با سیستم رفتاری چهارم

 ارزیابی رفتارهای فعلی پنجم

 پیشنهادی دیگررفتارهای  ششم

 ی جدیدهاحلارازه راه  هفتم

 مرور تمام جلسات درمانی به طور خالصه هشتم

 

 ها یافته

 .آزمون ارازه شده استآزمون و پس(، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش2در جدول شماره )
 

 مطالعه در کل گروه نمونه . میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد 2جدول 

 انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین متغیرها 

 آزمایش  کنترل آزمایش  کنترل آزمایش  کنترل آزمایش  کنترل 

 20/7 76/7 33/26 07/28 35 37 12 16 آزمون ش یپافسردگی 

 17/6 50/7 60/16 40/21 24 31 5 9 آزمون پس افسردگی 

 94/7 48/9 13/89 73/90 104 106 79 75 آزمون ش یپاضطراب 

 70/6 94/6 87/73 80/89 88 91 64 67 آزمون پس اضطراب 

 

آزمون آزمون با میانگین و انحراف معیار مرحله پیشآزمایش در مرحله پس گروه(، نشان داده شده است، میانگین و انجراف معیار 2طور که در جدول شماره )همان
 باشد. تفاوت دارد، اما در مورد گروه کنترل این تفاوت کم و یا محسوس نمی 
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های فرضاستفاده شد. پیش متغیرهکواریانس تکدرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه، از تحلیل واقعیت ریتأثمنظور بررسی به 
( در سطح باالتر از  p=69/0( و اضطراب )p=135/0برای متغیرهای افسردگی ) ف واسمیرن –کولموگوروف نتایج سطح معناداری آزمون تحلیل کواریانس بررسی شد. 

که واریانس متغیرهای  دهدی منشان  هاانس یوارشد. نتایج آزمون لوین برای همگنی از آزمون لوین استفاده  هاانس یواربرای بررسی مفروضه یکسانی قرار دارد.  05/0
باالتر است. برای بررسی    05/0های مورد مطالعه از نظر آماری همگن است و سطح معناداری محاسبه شده از در گروه (p=710/0) و اضطراب( p=995/0)افسردگی 

  راههکآزمون استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یمتغیرهای وابسته در پیش راههکمفروضه همگنی شیب رگرسیون یا همگنی ضرایب رگرسیون از تحلیل واریانس ی
متغیرهای   راههک نبود. بنابراین مفروضه ضرایب رگرسیون برقرار است. نتایج تحلیل واریانس ی داریمعنبندی و متغیر گروه آزمونش یپه تعامل بین نشان داد ک
رقرار است. در جدول  ب در گروههای مورد مطالعه از نظر آماری معنادار نیست. بنابراین مفروضه همگنی شیب رگرسیون (p=874/0) و اضطراب( p=727/0)افسردگی 
 ( نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای پژوهش ارازه شده است. 6( و )5(، )4(، )3شماره )
افسردگی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه مؤثر است. نتایج مربوط به تحلیل کوریانس این یافته در جدول بر  درمانیواقعیتنامه اول پژوهش نشان داد بر  یافته

 . ( ارازه شده است3شماره )
 

 درمانی بر افسردگی متغیره برای تأثیر واقعیت. تحلیل کواریانس تک 3جدول شماره  

 اندازه اثر   سطح معناداری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع 

 250/0 006/0 001/9 334/88 1 334/88 گروه

    813/9 27 960/264 خطا 

     30 12210 کل 

     29 1380 کل اصالح شده 

 
است. بنابراین چنین  معناداردرمانی بر افسردگی واقعیت دهدیمنشان  رهیمتغتک، نتایج تحلیل کواریانس  شودیم( مالحظه 3که در جدول شماره ) طورهمان
 .است معنادار ژهیو یازهایکودکان با ن یمادران دارا)افسردگی( ( بر متغیر وابسته یدرمانتیواقعمتغیر مستقل ) ریتأثکه  شودیمی ریگجه ینت

اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه مؤثر است. نتایج مربوط به تحلیل کوریانس این یافته در جدول شماره بر  درمانیواقعیت دوم پژوهش نشان داد یافته
 . ( ارازه شده است 4)
 

 درمانی بر اضطراب متغیره برای تأثیر واقعیت. تحلیل کواریانس تک 4شماره  جدول 

 اندازه اثر  سطح معناداری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع 

 431/0 001/0 460/20 752/166 1 752/166 گروه

    150/8 27 051/220 خطا 

     30 178783 کل 

     29 167/1682 کل اصالح شده 

 

است. بنابراین چنین  معناداردرمانی بر اضطراب واقعیت دهدیمنشان  رهیمتغتک، نتایج تحلیل کواریانس  شودیم( مالحظه 4که در جدول شماره ) طورهمان
 .است معنادار ژهیو یازهایکودکان با ن یمادران دارا)اضطراب( ( بر متغیر وابسته یدرمانتیواقعمتغیر مستقل ) ریتأثکه  شودیمی ریگجه ینت
 

 گیری  نتیجهبحث و 

هطای نتایج این پژوهش بطا نتطایج پطژوهشدرمانی بر افسردگی مادارن دارای کودکان با نیازهای ویژه تأثیرگذار است. یافته اول پژوهش حاضر نشان داد برنامه واقعیت
 همسو است. (26)نژاد و همکاران و الهی (25)، فرمانی و همکاران (24)، زاهی و همکاران (14)نظیر بارگاوا 

 ایطن . بطهدهطدیم انجام خود و زندگی مهار ادراکات او در جهت که است ناسازگار در فرد تالشی نظر گالسر بروز رفتارهایبهچنین گفت که  توانیمدر تبیین نتایج 

 و یطاری را مهار کنطد و از حمایطت خود خشم وسیله این به تا کندیم و انتخاب آوردیم وجودخود به برای شخصاً فرد را گناه و احساس یافسردگ اضطراب، که معنی

 کندیم کمک نیازهایشان رسیدن به کنند که را بررسی و راههایی رفتاری های، نیازها و ارزشهاخواسته تا کندیم کمک مردم به درمانیشود. واقعیت مندبهره دیگران
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 آنهطا بطا و ارتبطاط و نادرست امور درست و شناخت مسئولیت قبول بر واقعیت، در آن که عاطفی و درگیریهای سلیم بر عقل مبتنی ای استشیوه درمانیواقعیت. (27) 

را  اساسی دو نیاز نتواند این انسان اگر .(24)شدن است  داشته دوست و دیگری داشتن دوست اساسی، یکی دو نیاز انسان نظر گالسر،به .شودیمتاکید  روزمره زندگی
 با افراد دیگر و درگیری انکار کند و از ارتباط در خود نیاز را این تا فرد  شودیم باعث دیگران با عاطفی در برقراری شکست .کندیم در او رشد شکست  کند هویت ارضا

و درگیری  شودیم جسمی و بیماریهای ضداجتماعی رفتار ی،افسردگ اضطراب، درگیر یعنی .(24 و 13) شودیم جلب خود به فرد توجه حالت کند. در این  با آنها دوری
 .است غیرمسئوالنهکنند رفتارآنها رفتاری  ارضا واقعیت گرفتن نظر در را با خود نیازهای اندنگرفته یاد افراد این که از آنجا .شودیم تبدیل خود با درگیری به دیگران با
 اصطلی کننطد. هطدف برقطرار عاطفی رابطه دیگران با مناسب یاوهیش به توانندینم دلیل همین و به دانندینم با ارزش و خود را اندنکرده تجربه را موفقیت هرگز آنها

. بنابراین در طی (13) شودیم او و اضطراب ناراحتی موجب انسان غیرمسئوالنهرفتار  زیرا .است فرد در مسئوالنه رفتار و ایجاد ناموفق تغییر هویت همانا رمانی واقعیت
ریطزی و مسطئوالنه پیگیطری کننطد و تدریج یاد گرفتند که چطور خواسته و نیازهای خود را برنامهآموزش و اجرای این مداخله، مادران دارای کودک با نیازهای ویژه به

 این طریق برای کاهش میزان افسردگی خود اقدام نمایند. نگاهشان به مسازل را تغییر بدهند و از
های این پژوهش با نتایج پژوهش  جینتا  درمانی بر افسردگی مادارن دارای کودکان با نیازهای ویژه تأثیرگذار است.یافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که برنامه واقعیت

 همسو است. (15)الصمادی  و امهالسوو  (26)نژاد و همکاران ، الهی(23)حسینی و همکاران 
 زندگی  کنترل  وهیش  یادگیری  و  نیازها  رفع  منظوربهمؤثر    یهاوهیش  یافتن  برای  مراجع  به  کمک  درمانی،واقعیت  اساسی  اهداف  چنین گفت که از  توانیمدر تبیین نتایج  

 شطد، گفته که طورهمان درمانیواقعیت رویکرد در انسان اساسی نیاز دو. شود منجر  اساسی  نیازهای  ارضای  به  واقعیت  چارچوب  در  باید  درمان.  است  مراجع  خود  توس 
 بطود خواهطد قطادر فطرد اساسطی، نیطاز دو این امن هیسا در. دارند مهمی نقش فرد موفق هویت  تشکیل  در  نیاز  دو  این.  است  ارزشمندی  احساس  و  محبت  عشق،  تبادل

 اصطلی  اهطداف  شطد  اشطاره  کطه  گونطه. همان(28)کند    کسب  موفق  هویتی  تواندیم  خود  شخصیت  مسئوالنه  بعد  انتخاب  باگیرد و    عهده  به  را  خود  رفتارهای  مسئولیت
 دهطد و افطزایش را خطود آگطاهی تطا کطرد کمطک مراجع به باید ابتدا هدف این به رسیدن برای. است فرد در موفق هویتی ایجاد و پذیریمسئولیت رشد  درمانیواقعیت
 جطایگزین  رفتارهطای  و  هاوهیشط  یطادگیری  برای  کند،  پیدا  آگاهی  خود  سوی  از  محی   کنترل  نامناسب  یهاوهیش  و  خود  نادرست  رفتارهای  به  نسبت  مراجع  که  هنگامی
 نیازهطای ارضطای برای تالش در را خود یهاکنش اها اساسآن که است اشخاص به نکته آموزش این و حال زمان بر نظریه این تمرکز .داشت خواهد بیشتری  آمادگی
جای اضططراب و که به ردیگیمدرمانی یاد بنابراین فرد با واقعیت .شوندیم دیگران رنج باعث و  برندیم  رنج  نشوند،  کار  این  به  موفق  اگر(.  28)  کنندیم  انتخاب  اساسی

 کار بگیرد و مسئوالنه انتخاب کند.آور است را بهناموفق و استرسجای کنترل کامل محی  که ی کارآمد خودکنترلی بههاروشگیری، کاهش عملکرد و تصمیم
مصوب  IR.IAU.QOM.REC.1400.003با شناسه نامه کارشناسی ارشد است که برگرفته از پایان اخالق این پژوهش کد از اصول اخالق پژوهش:  یرویپ

کنندکان پژوهش و همچنین رضطایت کامطل  گردید و در مراحل مختلف این پژوهش همواره اصول اخالقی و انسانی در جهت حفظ کرامت و رازداری اطالعات شرک
 .آنها برای شروع و ادامه پژوهش در نظر گرفته شد

 انجام شده است. سندگانینو یشخص نهیو با هز یمال یمطالعه بدون حام نیا: یمال یحام 

های پژوهشی و تحلیطل و تطدوین مقالطه مشطارکت و آوری دادههر دو نویسنده در جمعنامه کارشناسی ارشاین مقاله برگرفته از پاین  :سندگانیاز نو  کیهر    نقش

 .همکاری داشتند

نداشته است و نتایج آن کامالً شفاف و بطدون سطوگیری گطزارش شطده اسطت.  دنبالبهتعارض منافعی را   گونهچیهانجام این پژوهش برای نویسندگان    منافع:  تضاد

 .تضاد منافعی وجود نداشته است گونهچیهدر اجرای این پژوهش  کنندیمپژوهشگران اعالم 

شناسی دانشکده علوم پزشکی گروه روانکننده در این پژوهش و مرکز درمانی سالم شهر پرند تهران و همچنین با تشکر از مادران صبور شرکت  :یو قدردان  تشکر

 .آزاد اسالمی واحد قم که راه را برای انجام این طرح هموار نمودند
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