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Abstract
Objective: As a specialized service, counseling is required by people with disabilities and their families. Moreover, counseling is one of the
tasks assigned to a rehabilitation therapist when providing rehabilitation services. The aim of this study was to investigate factors related to the
role of the therapist as a rehabilitation counselor.
Methods: This qualitative study was carried out through content analysis Qualitative content analysis is a method for analyzing written, spoken
or visual messages. It is known as a systematic research method to describe a phenomenon. This study involved a total of 19 participants with
maximum diversity selected through purposive sampling from among professors and specialists in the field of rehabilitation and counseling
people with disabilities. Sampling was gradually achieved until information was saturated. Data were collected through semi-structured, open
and in-depth individual interviews. Each interview lasted between 45 and 120 minutes. Data analysis involved content analysis with a
conventional approach based on Graneheim and Lundman’s model (2004). The trustworthiness and dependability of the research were taken
care of through criteria proposed by Guba (1985) by through Lincoln.
Results: One of the major emerging themes was the participants’ perception of the factors associated with the role of therapist, developed through
4 subthemes: therapist's attitude and belief, individual characteristics, therapist's interests and therapist’s awareness as well as 15 codes. The
findings under therapist's attitude and belief indicated that therapists emphasized the effectiveness of counseling on how referrals think about
counselors. Counseling is underappreciated due to lack of positive attitude adopted by specialists toward the physical aspect of counseling,
adopting a medical viewpoint and focusing on reducing physical symptoms and pain. The findings under therapist's individual characteristics,
including self-orientation, misconception about versatility, application of personal desires in treatment and referral as well as fear of illiteracy in
the eyes of referrals, are all key obstacles against building an appropriate status for a rehabilitation counselor. The therapist’s collaborative spirit
in providing services, good behavior and avoidance from harsh treatment with referrals and the art of careful listening were considered highly
effective. Under the therapist's interests, the participants' experiences demonstrated that therapist’s concern about economic interests and losing
the referral hinder client visits to the counselor. Appropriate communication skills to provide information to patients, necessary familiarity with
tasks and counseling capabilities will help counselors ensure how to react in case the treatment process fails.
Conclusions: The results of this study confirmed the profound effect of therapist’s role and performance as a rehabilitation counselor.
Considering that the structure of rehabilitation counseling is undesirable due to poor development of essential mental constructs, rehabilitation
therapists can, as one of the key players throughout the rehabilitation treatment process, greatly contribute to building a desirable status for the
profession of rehabilitation counseling. Therefore, it is imperative that managers and decision-makers devise health policies by adopting correct
strategies in an effort to repair the inappropriate mental and functional constructs of rehabilitation therapists involved in the counseling field.
Keywords: Therapist, Role, Rehabilitation counselor, Consultation.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط آبانماه 1۳۹۶

مطالعٔه کیفی :عوامل مرتبط با نقش مشاورهای درمانگر توانبخشی
منصوره غالمی انجیله* ،1محمد کمالی ،۲حسین مبارکی ،۳رؤیا قاسمزاده

۴

 .۲دانشیار ، ...دکتری تخصصی آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران؛
 .۳دانشیار دانشکدۀ علوم توانبخشی ،دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران؛
 .۴دانشجوی دکتری مشاورۀ توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
*آدرس نویسنده مسئول :تهران ،میرداماد ،میدان مادر ،خیابان شاهنظری ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی.
*تلفن)۰۲1(۲۲۲۲1۵۷۷ :؛ *رایانامهkamali.mo@iums.ac.ir :

تاریخ دریافت 1۳۹۵/۵/۵ :تاریخ پذیرش1۳۹۵/۶/۶ :

چکیده
هدف :یکی از خدمات موردنیاز افراد دارای ناتوانی و خانوادههای آنها ،راهنمایی و مشاورۀ تخصصی است .همچنین مشاوره یکی از نقشهای درمانگران توانبخشی ،هنگام
ارائٔه خدمات توانبخشی محسوب میشود .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی عوامل مرتبط با نقش مشاورهای درمانگر توانبخشی بود.

روش بررسی :این مطالعٔه کیفی با روش تحلیل محتوا اجرا شد 1۹ .مشارکت کننده با حداکثر تنوّع ،از طریق نمونهگیری هدفمند با رویکرد نظری ،بهروش متوالی و تدریجی تا
رسیدن به اشباع اطالعات از میان استادان و متخصصین حوزۀ توانبخشی و حوزۀ مشاوره و افراد دارای معلولیت انتخاب شدند .دادهها از طریق مصاحبٔه نیمهساختار یافتٔه عمیق
و تحلیل دادهها (با رویکرد قراردادی) براساس مدل گرانهایم و الندمن ( )۲۰۰۴انجام شد .اطمینان از صحّت و استحکام پژوهش با استفاده از معیارهای لینکلن و گوبا انجام
گرفت.
یافتهها :از یافتههای اصلی این پژوهش ،ادراک مشارکتکنندگان دربارۀ عوامل مرتبط با نقش درمانگر بود که همراه با چهار زیرمضمون نگرش و اعتقاد درمانگر ،ویژگیهای

فردی ،منافع درمانگر و آ گاهی درمانگر شکل گرفت.

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ،بر تأثیر عمیق نقش درمانگر و عملکرد وی بهعنوان مشاور توانبخشی تأیید کرد؛ بنابراین ضروریست که مدیران و تعیین کنندگان خطمشیهای
سالمت با بهکارگیری راهبردهای صحیح ،به ترمیم ساختارهای ذهنی و عملکردی نامناسب درمانگران توانبخشی در حیطٔه مشاوره بپردازند.
کلیدواژهها :درمانگر ،نقش ،مشاور توانبخشی ،مشاوره.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان

.1کارشناسارشد مدیریت توانبخشی ،دانشکدۀ علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران؛

۱

این مطالعه ،از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوا با رویکرد قراردادی

مقدمه

( )Conventional Content Analysisانجام شد .تحلیل محتوای

یکی از خدمات تخصصی موردنیاز افراد دارای ناتوانی و خانوادههای

کیفی ،روش تحلیل پیامهای نوشتاری ،گفتاری یا دیداری است و

آنها ،خدمات راهنمایی و مشاورهای میباشد ( .)1پژوهشهای

بهعنوان یک روش پژوهش ،روشی سیستماتیک و هدفمندی برای

بسیاری ثابت کرده است که مشاوره در بهبود شرایط افراد دارای ناتوانی،

توصیف یک پدیده محسوب میشود .این روش به پژوهشگر اجازه

نقش مثبت دارد ( .)۴-۲تالش برای توانمندسازی ،استقالل و

میدهد که موضوعات موردنظر را برای درک بیشتر آنها بررسی کند

مشارکت معلولین و تغییر نگرش نسبت به آنها ،رویکرد جدید
توانبخشی و یکی از اهداف راهبردی برنامٔه  CBRاست که از طریق

مشاورهای ،ارائهدهندگان خدمات توانبخشی ،استادان و صاحبنظران

آموزش و رشد مهارتهای اولیٔه فردی و خانوادگی میسّر میگردد .یکی

حوزۀ توانبخشی و افراد نیازمند به خدمات توانبخشی بودند .نمونههای

از بهترین روشهای دستیابی به این هدف ،مشاورههای فردی و

پژوهش را  1۹نفر از متخصصین و صاحبنظران در حوزۀ توانبخشی

خانوادگی در زمینههای تحصیلی ،شغلی ،روانی و ...است ( .)۵افراد

و حوزۀ مشاوره و افراد دارای معلولیت تشکیل میدادند .بهمنظور

دارای ناتوانی جسمی یا هیجانی و  ...اغلب به یک نوعِ خاص از

دستیابی به اهداف پژوهش و استفاده از افراد مجرب و آگاه از روش

حمایت برای رسیدن به زندگی مستقل نیاز دارند ( .)۶دستیابی به

نمونهگیری هدفمند بهروش متوالی با رویکرد نظری 1استفاده گردید .در

بهرهوری و کارایی بیشتر نیروی انسانی مهمترین دغدغٔه مدیران

نمونهگیری با رویکرد نظری ،محقق میتواند براساس قضاوت خود از

امروزی است ( .)۷وجود نیروی انسانیِ مؤثر و ماهر که در جایگاه

بهترین منابع اطالعاتی از قبیل مشاهده ،مصاحبه یا منابع مکتوب،

مناسب خود مشغول به فعالیت باشد ،عامل اصلی تداوم ،موفقیت و

بهترین نمونهها را انتخاب کند و سپس انتخاب نمونهها را بهگونهای

تحقق اهداف سازمانها است .اتخاذ خطمشیهای مناسب برای تأمین

ادامه دهد که تئوری ایجادشده کامل شود .انتخاب نمونهها با انجام

کمّی و کیفی منابع انسانی توسط مدیران و سیاستگذاران موجب

1۹مصاحبٔه فردی انجام گرفت که مدت زمان هر مصاحبه بین  ۴۵تا

ارتقای بهرهوری خواهد شد و مددجویان را از بسیاری عوارض مصون

 1۲۰دقیقه بود .با توجه به اینکه بعد از انجام مصاحبهها موارد جدیدی

خواهد داشت ( .)۸مشاورۀ توانبخشی ،حرفهای کلنگر است که در آن

بروز نکرد و احساس شد که در دادهها حالتی از اشباع به وجود آمده

به افراد دارای ناتوانیهای رشدی ،شناختی ،روانی ،هیجانی ،جسمی

است ،مصاحبهها متوقف گردید.

مشاوره داده میشود تا این افراد به حداکثر سطح استقالل ،یکپارچگی

ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبههای نیمهساختاریافتٔه باز و عمیق فردی

و مشارکت در جامعه برسند و به اهداف فردی ،شغلی و استقالل خود

بود که برای شروع مصاحبه از تعدادی سؤال کلّی ،به عنوان سؤال راهنما

در تلفیق یافتهترین شرایط دست یابند (.)۲

برای روشن کردن موضوعات خاص استفاده گردید .این سؤاالت در

مشاوران توانبخشی ،تنها مشاوران حرفهای تحصیل کرده در سطح

مرحلٔه اول با بررسی متون و نظرات اساتید راهنما و اساتید مشاور آگاه

فوقلیسانس و دکتری هستند که باید بهطور خاص به افراد دارای

به موضوع طراحی شد .اغلب مصاحبهها با این سؤال آغاز شد:

ناتوانی از طریق فرآیند مشاورۀ جامع و منحصربهفرد خدمت کنند (.)۶

«دیدگاهتان را راجع به فلسفٔه مشاوره بفرمایید؟» و برمبنای پاسخ

در شرایطی که پژوهشهای بسیاری بیانگر این است که افراد دارای

مشارکتکننده ادامه پیدا میکرد و تا آنجا پیش میرفت که پاسخ از

ناتوانی و خانوادۀ آنها در شرایط سخت ناشی از ناتوانی ،به مشاوره و

موضوع اصلی فاصله نمیگرفت.

راهنمایی نیازمندند ( ،)11-۲٫۹برخی پژوهشها نشاندهندۀ جایگاه

مشارکت داوطلبانه ،رضایت کامل و آگاهانٔه مشارکتکنندگان و دادن

نامناسب مشاوره در بین مشاغل حیطٔه توانبخشی هستند (.)1۲٫1۳

حق کنارهگیری به آنها ،قرار دادن نتایج در اختیار مشارکتکنندگان (در

همچنین مطالعات نشان دادهاند که در بیشتر موارد ،وجود ناتوانی در

صورت درخواست) و رعایت اصول اخالقی مصاحبه شامل رازداری

یک فرد برای خود فرد و خانوادۀ وی تجربهای ناخوشایند است و آنها

نتایج و تأکید بر حفظ اطالعات از جمله مالحظات اخالقی بود که

را در معرض مشکالت جسمانی ،اضطراب ،افسردگی ،مشکالت

مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت.

سازگاری اجتماعی ،مشکالت روانی-اجتماعی ،مشکالت بهداشت

در این مطالعه ،برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای قراردادی

روانی ،هیجانی ،نگرانی و استرس قرار میدهد ( .)1۶-1۴بنابراین

استفاده گردید .فرآیند تجزیه و تحلیل دادههای کیفی براساس مراحل

شناخت عوامل مرتبط با نقش مشاور توانبخشی ،در عمل و واقعیت،

پیشنهادی گرانهایم و الندمن ( )۲۰۰۴انجام شد ( .)1۷در پایان هر

یکی از راهکارهای کارگشا برای کشف نحوۀ تأثیرگذاری این رشته بر

جلسٔه مصاحبه ،کلیٔه یادداشتها بههمراه مطالب ضبطشده (فایل

روند کار توانبخشی و ارتباط آن با دیگر حرفهها و تسهیل و آمادهسازی

صوتی) کلمهبهکلمه تایپ شد و پس از چندینبار مرور به کوچکترین

و یکپارچهسازی اجتماعی افراد دارای ناتوانی محسوب میشود .این

واحدهای معنایی یا کدها شکسته شد و سپس کدهای اوّلیّه با یکدیگر

موضوع ،بهویژه برای مدیران حوزۀ توانبخشی ،حائز اهمیت است.

مقایسه شد و کدهای مشابه ،در طبقههای فرعی قرار گرفت .در ادامه،

مدیران باید اطمینان حاصل کنند که برنامهها و خدماتشان نیازهای

یادداشتها با مقایسٔه مداوم طبقات فرعی و براساس تناسب و تشابه

افراد ناتوان ،خانوادۀ آنها و جامعه را شامل میشود.

2

آنها ،هر یک درون طبقات اصلی که حاوی مضامین اصلی تحقیق

روش بررسی

بودند و در درجهای از انتزاع قرار داشتند ،جایگزین شدند .برای

sampling

1.Theoretical

۲
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( .)1۷جامعٔه موردمطالعه در این پژوهش ،ارائهدهندگان خدمات

دستیابی به دقّت و استحکام دادهها ،چهار معیار پیشنهادی لینکلن و

پرداخته است .در آن پژوهش ،عوامل زیادی در ارتباط با وضعیت

اطمینان ،مواردی همچون تخصیص زمان کافی و نسخهنویسی در اسرع

مشاورۀ توانبخشی در جایگاهی بهینه ،نقش مهمی ایفا کنند.

گوبا 1لحاظ گردید ( .)1۷برای افزایش روایی و پایایی دادهها و قابلیت

مشاورۀ توانبخشی شناسایی شدهاند که میتوانند در قرار گرفتن حرفٔه

وقت و مطالعٔه مجدد کلّ دادهها لحاظ شد .نتایج تحلیل یافتهها در

۳

اختیار سهنفر از اعضای هیأتعلمی قرار گرفت تا باورپذیری نتایج و

یافتهها

در مجموع ،از 1۹مشارکت کننده 1۹ ،مصاحبه به عمل آمد.

قابلیت تأییدپذیری و اطمینان نتایج بهدستآمده ارزیابی گردد .بررسی

آنها بر باورپذیری نتایج صحّه گذاشت .از نمونهگیری هدفمند با

متخصص و صاحبنظر در حوزۀ توانبخشی و  ۲نفر از مدیران حوزۀ

حداکثر تنوع و با رویکرد نظری استفاده شد که به تناسب یا

توانبخشی و  ۴نفر از متخصصین و صاحبنظران حوزۀ مشاوره نیز

انتقالپذیری یافتهها به دیگران کمک کند .همچنین پژوهشگر با

بودند .الزم به ذکر است که  ۴نفر از صاحبنظران در حوزۀ مشاوره و

مشارکت و تعامل کافی با شرکتکنندگان ،جمعآوری اطالعات معتبر و

توانبخشی ،خود نیز دارای درصدی از معلولیت بودند.

اخذ تأییدیٔه اطالعات از مشارکتکنندگان ،سعی داشت بر اعتبار تحقیق

یکی از مضمونهای اصلی ،ادراک مشارکتکنندگان دربارۀ عوامل

بیافزاید.

مرتبط با نقش درمانگر بود که همراه با  ۴زیرمضمون و  1۵کُد شکل

الزم به ذکر است که این مقاله ،بیانگر بخشی از یک مطالعٔه بزرگتر

گرفت (جدول .)1

در قالب پایاننامٔه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی (دانشگاه علوم
پزشکی ایران) است که به بررسی وضعیت مشاورۀ توانبخشی در ایران

جدول  .1مضمون و زیرمضمونهای استخراجشده از تحلیل مصاحبهها
ادراک مشارکتکنندگان
دربارۀ عوامل مرتبط با
نقش درمانگر

 .1نگرش و اعتقاد درمانگر
 .۲ویژگیهای فردی
 .۳منافع درمانگر
 .۴آگاهی درمانگر
مسأله را حس نکردند چون دید مثبتی ندارند .ببینید اگر افراد بخواهند

 )1نگرش و اعتقاد درمانگر :به اعتقاد مشارکتکنندگان ،نگرش و

اعتقاد درمانگر نسبت به مشاوره از عوامل اثرگذار بر جایگاه مشاورۀ

صرفاً یه دید مدیکالی داشته باشند ،قاعدتاً مشاوره رو به اون شکلی که

مشاوره تأ کید داشته باشد ،مطمئناً بر نظر مراجعان نسبت به مشاور

با توجه به تجارب مشارکتکنندگان ،اهمیتندادن درمانگر به حق

«خود متخصصین ،بیشتر میتوانند کمک کنند به این حیطه .عدم

«ببینید در رابطه با تمایل بیمار به حرفزدن ،در رابطه با مشکالتشون

مطرح هست در توانبخشی نمیبینند ( »A22الف.)۲۲-

توانبخشی بود؛ بهگونهای که اگر درمانگر در گفتگو با مراجع بر اثربخشی

انتخاب مراجعان از عوامل تاثیرگذار بهشمار رفت.

تاثیرگذار خواهد بود.

در کلینیکهای طبی ،من تجربتاً بهندرت دیدم که چنین اتفاقی بیافته

پررنگبودن نقش مشاوره در حوزۀ توانبخشی خیلی بیشتر برمیگرده

چون متأسفانه با این دید نگاه نمیکنند که بیمار چهقدر حق انتخاب

به نوع نگرش خود متخصصین» (الف.)۲1-

«باالخره ما با  Caseهامون engage ،و درگیر میشیم و خیلی بیشتر

داره .فقط هدفشون و فکرشون اینه که اونی که خودشون فکر میکنند

داشته باشیم باهاشون و دیدگاهمون خیلی روی اونها اثر میذاره»

«من اوایل که برای کاردرمانی میرفتم ،به زور خانواده میرفتم .هر

درسته رو اجرا کنند» (الف.)۲1-

از اون چیزی که بخواهیم میتونیم روشون اثر داشته باشیم  ...و تعامل

تمرینی هم که میداد انجام نمیدادم ...منتها اصالً من هیچی ...ولی این

(الف.)۲۹-

طبق نظر مشارکتکنندگان ،دید منفیِ درمانگران نسبت به اثربخشی

کار درمانگر اصالً به خانواده من نگفت که یه بار اینو ببرید پیش یه

همچنین داشتن دید مدیکالیِ درمانگر مانعی برای دیدهشدن مشاوره

صحبت نکرد» (ب.)۲۲-

مشاور یا کسی که یه کم روحیه اینو بهتر بکنه ،یا اصالً خودش هم با من

مشاوره و عدمتوجه متخصصینِ بعد فیزیکی به مهمبودن مشاوره و

 )۲ویژگیهای فردی درمانگر :تجارب مشارکتکنندگان نشان داد که

بود؛ بهگونهای که بیشتر افراد حوزۀ توانبخشی بر خود بیماری و کاهش

تصوّر غلط درمانگر مبنی بر همه فن حریف بودن و همچنین

عالئم جسمانی بیماری تأکید دارند.

«با وجود مهمبودن مشاوره ،متأسفانه خیلی اوقات همکاران که دارن

خودمحوری یکی از موانع اثربخشی مشاوره است:

کار میکنند در بعد فیزیکی ،بهش توجه نمیکنند ،فکر میکنند که

«یکی از موانع ناشناخته بودن رشتٔه مشاورۀ توانبخشی و عدم ارجاع به
اون و یا بهکار بردن فنون مشاورهای در طی درمان به این خاطر هست

مشاوره یه چیزی هست که دمدستیه و در حد یه گپ سرپایی میتونه

که هر کدوممون فکر میکنیم مائیم که باید بریم این گل رو بزنیم توی

انجام بشه و رویکرد خاصی نداره» (الف.)۲۹-

«اما خیلی از متخصصین توانبخشی ،باز هم میگم هنوز ضرورت این
Lincoln & Guba

دروازه ...کار درمان تصورش اینه که باید مریض رو بلندش بکنه و خوب

1.

۳

Downloaded from jdisabilstud.ir at 21:58 +0430 on Monday June 25th 2018

مشارکتکنندگان شامل  ۷نفر از افراد دارای معلولیت و  ۶نفر از افراد

کنه! بچه  CPباید از اول بیمار زیر دست این ،دوازده سال این باهاش

«بحث منافع مالی نیز یکی از موانع مهمه اهمیت به همٔه جوانب در

«متخصص فکر میکنه همهفنحریفه ،یعنی همه چی رو باید خودش

بشه به سمت خودشون ...چرا کسی بیاد سهیم بشه ...به عبارتی بیشتر

طبق گفتههای مشارکتکنندگان ،اِعمال سلیقه و تمایالت شخصی در

براساس ادراک مشارکتکنندگان ،نگرانی در مورد از دست دادنِ

در مسیر ایجاد جایگاه مناسب برای مشاور توانبخشی به حساب آمد:

محسوب میشد.

رابطه با مراجع هست .به عبارتی بهتره همٔه هزینههای درمانی جاری

کار کنه ،بعد خوب بشه» (الف.)۲۲-

خودشون و شرایط خودشون براشون مهمه» (الف.)۲۷-

انجام بده» (الف.)۲۶-

مراجعان از جمله عواملی بود که برای ارجاع بیمار به مشاور مانع

درمان و حتی ارجح دانستن منافع خود به منافع مراجعان ،از موانع مهم

«برخی مواقع حتی آموزشهای ما ،تربیتهای ما ،پرورشهای ما اصالً

باشه ،نه! نمیکنم .در این مملکت متأسفانه سیستم یه همچین چیزی

.)۲1

 )۴آگاهی درمانگر :مهارت ارتباطی تراپیست برای دادن اطالعات به

خودم مریض در میره ،حتماً این کار رو میکنم! ولی اگر اونجوری مطرح

که اصالً اون مهم نیست ...اینجا منم که مهمم» (الف.)۲۹-

هست» (الف.)۲۵-

به این سمت هست که فقط اون «من» هی بخواد بزرگ بشه» (الف-

براساس گفتههای مشارکتکنندگان ،روحیٔه مشارکتجویی درمانگر در

بیمار از موارد مهم در گفتههای مشارکت کنندگان بود .درمانگر میتواند

ارائٔه خدمات ،بسیار مهم تلقی شد:

با استفاده از مهارت ارتباطی خود ،به مراجعانِ مردد در دریافت مشاورۀ

توانبخشی ،اطمینان الزم را بدهد.

«تیمی کار کردن یه کم برمیگرده به شخصیت آدمها» (الف.)۲۵-

«بحث شخصیت تراپیستها مانع از تحقق کار تیمی میشود...

«من خودم به عنوان سوپروایزر دانشجویان در دوران کارآموزی بالینی

مشکالت بیمار رو حل کنند» (الف.)۲۷-

چه زبانی با بیماران صحبت کنند ،و با چه زبانی در سطح فهم مراجع

سعی میکنم یکی از فنهایی که به دانشجویان یاد بدم این باشه که با

بهگونهای که بعضاً فکر میکنند که خودشون تنهایی میتوانند تمام

بهش اطالعات بده تا راهکارها و توصیههای درمانی وی و حتی ارجاع

خوش خُلق بودن و نداشتن برخورد تحکّمی در رابطه با مراجعه کننده

و توانایی تجربٔه عواطف بشری و هنر گوشدادن که نقش بسیار مهمی

در صورت لزوم رو بپذیره( »!!..الف.)۲۷-

در فرآیند مشاورهای تراپیست ایفا میکند ،از جمله گفتههای

برای کمک به ایجاد ذهنیت مثبت در مراجعان نسبت به مشاوره ،اساس

«اگر بخواد با دید و نگاه مدیریتی و باالدستی باشه ...حتی اگر درست

بود.

«بعضی مواقع در طی درمان اگر هم اشتباهی از منِ مددجو سر میزنه...

میزنه حتماً یه  Baseعلمی پشت سرش باشه ...توی بحث مشاوره هم

علمیِ مشاورههای درمانگر از نکات مدنظر مشارکتکنندگان خواهد

مشارکتکنندگان بود:

«به دانشجو آموزش بدیم که جدای از بحث  ،interventionاگر حرفی

هم بگه ...طرف قبول نمیکنه» (ب.)۲۲-

خیلی رک و تحکّمی باهامون برخورد نشه ...چون باالخره روحیهها

دانشجو رو گیر بندازیم ...چرا اینو به مراجعت گفتی؟! فلسفهات چی

همچنین ترس درمانگر از بیسواد جلوه کردن در نظر مراجعان ،مانعی

به من بگو ...که آگاه باشه( »...الف)۲۹-

به حساب آمد.

مداخله را انجام میدهند ،میبایستی تا حدی به فنون مشاوره آگاه باشند

بود؟! بر چه اساسی؟! توضیحش رو به من بده ...چارچوب علمیش رو

شکنندهتر شده» (ب.)۲۳-

«تا جایی که دانش من اجازه میدهد ،من فکر میکنم که کسانی که کار

برای ارجاع به مشاور توانبخشی برای کمک به موفقیت در فرآیند درمان

«متأسفانه بعضی اوقات ،خود درمانگرها به اونجا نرسیدند که فکر

و متقابالً کسانی که قراره کار مشاوره انجام بدهند ،باید حتماً تجربٔه کار

بکنند که اگر االن اینکار رو بکند ،طرف فکر نکنه که االن این سوادی

بالینی

(الف-

 )۳منافع درمانگر :تجارب مشارکتکنندگان نشان داد که منافع

آ گاهی درمانگر از شرح وظایف مشاور و میزان توانایی مشاور

مهم بر سر راه نقش مشاورهای درمانگر و حل مشکالت غیرجسمانی

فرآیند درمان ،با اطمینان از مشاور توانبخشی کمک بگیرد.

«شاید به دالیل خاصی این کار رو نمیکنند ...مثالً اگر من این رو ارجاع

میکنه با مشاوره عادی؟ من توی کدوم مسائل می تونم بهش ارجاع

بدم پیش فالنی ،خوب درآمد خودم کم میشه یک وقتهایی ممکنه این

بدم؟» (الف.)۲۵-

متخصصهای گوش و حلق و بینی بود که در جلسه مدیر جلسه از

میدم بهش ...اما آیا میتونه بار برداره از روی دوش من درمانگر؟...

نداره تو کارش!!!» (الف.)۳۰-

در

حیطٔه

توانبخشی

داشته

.)۲1٫۲۲٫۲۳٫۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳1

اقتصادی درمانگر و ارجح دانستن آن بر منافع بیمار میتواند از موانع

باشند»

توانبخشی ،به وی کمک خواهد کرد تا در صورت عدم موفقیت در

«من درمانگر اطالعات چندانی از مشاوره توانبخشی ندارم ...چه فرقی

بیمار باشد.

«مشاور توانبخشی اگر بتونه باری از روی دوش من برداره ،حتماً ارجاع

نگرانی در درمانگر باشه .من توی جلسه صبح بود که مال

مشکل اینجاست که یه کم گنگه هنوز ...چکار قراره بکنه؟ نیاز به کسب

متخصص گوش و حلق و بینی که کنار دست من نشسته بود پرسید که:

آ گاهی هست!!!!» (الف.)۲1-

فالن بیماری رو چکار میکنید؟ ایشون جواب داد که :چکار باید بکنیم؟
یا چکار میکنیم؟ کدوم رو بگم؟ اون که باید انجام بدیم اینه ...ولی ما

4

این کار رو انجام میدهیم اون کارو نمیکنیم» (الف.)۲۳-

بحث

طبق یافتههای پژوهش حاضر ،درمانگر در تعیین جایگاه مشاور

۴
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«در برخی مواقع تنها چیزی که اهمیت نداره ،خود بیمار هست ...انگار

«اگر من یه زمان نگران این نباشم که اگر به شما ارجاع دادم ،از دست

توانبخشی ،نقش مهمی دارد؛ به گونهای که عملکرد درمانگر بر کمرنگ

یافتهها نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی ،یعنی مجموعٔه

و اعتقاد متخصصین در پذیرش اثربخشی مشاوره در فرآیند توانبخشی

اهمّیّت ویژهای برخوردار است که او را از دیگران متمایز میسازد .مثالً

بالینی با مراجعان به اثربخشی مشاوره در فرآیند درمان اشاره داشته

توانایی تجربٔه عواطف بشری و هنر گوشدادن که نقش بسیار مهمی در

خصوصیات پایدار روانی ،رفتاری و عاطفی و اخالقی هر تراپیست از

و یا پررنگ شدن نقش مشاور توانبخشی مؤثر است .از این رو نگرش

خوشخُلقبودن و نداشتن برخورد تحکّمی در رابطه با مراجعهکننده و

از موارد حائز اهمیت در این پژوهش بود .اگر درمانگر در جلسات

فرآیند مشاورهای تراپیست ایفا میکند (.)۲۸

باشد ،مطمئناً بر نظر مراجعان نسبت به مشاور تاثیرگذار خواهد بود.

وجود دارد ( .)1۸همچنین  Sueنیز معتقد است که تراپیست هنگام

کردن از موانع مهم تأکید بر نقش مشاورهای درمانگر است .در

ارائٔه خدمات مشاورهای باید شناخت روشنی از دیدگاه خودش هم

مطالعاتی که در کشورهای اروپایی صورت گرفته است ،درمانگر به

از دیگر نتایج این پژوهش ،نداشتن دید مثبت درمانگران نسبت به

از دست دادن قدرت و به خطر افتادن موقعیت حرفهای خود است

مراجعان و نگرانی در مورد از دست دادن آنها و ترس از بیسواد جلوه

رضایتمندی از خدمات مشاورهای و نگرش درمانگر رابطٔه معناداری

دلیل نگرش نامناسب و نداشتن روحیٔه مشارکتجویی ،همیشه نگران

داشته باشد (.)1۹

اثربخشی مشاوره و عدمتوجه تراپیستها به مهمبودن مشاورۀ

(.)۲۰

توانبخشی و همچنین داشتن تفکری مدیکالی در درمان بود .دلیل این

همچنین مهارت ارتباطی مناسب درمانگر برای دادن اطالعات به بیمار

مطالعات بسیاری ،آگاهی کافی نسبت به دانش و مهارت سایر اعضا در

یافتههای این پژوهش را تأیید میکنند ( .)۲۹ارتباط بیمار و درمانگر

بسیاری از نویسندگان ،مکتب اخالقی مهم پزشکان و تراپیستها امر

روند درمان محسوب میشود ( ،)۳۰امّا بسیاری از درمانگران در تجربٔه

از یافتههای مهم این پژوهش بود .نتایج مطالعٔه  Coleو همکاران

امر به عدمآگاهی درمانگر از توانایی مشاور توانبخشی اشاره داشت .در

برای رشتههای توانبخشی از اهمیت زیادی برخوردار است و جزیی از

پذیرش تخصصهای دیگر مؤثر بوده است ( .)۲۲-۲۰به عقیدۀ

درمانی خود ،بهطور موثری با بیمارشان ارتباط برقرار نمیکنند (.)۳1

ضروری معالجه است و در درجٔه اول ،خواستار مراقبت فیزیکی از
مراجعان هستند ( )۲۳و این امر مانعی برای اهمیتدادن درمانگر به

۵

فنون مشاورهای در فرآیند درمان است.

نتیجهگیری

همانگونه که از بررسی یافتهها به نظر میرسد ،با توجه به اینکه ساختار

احترام درمانگر به حق انتخاب مراجعان ،یکی از یافتههای مطالعٔه

مشاوره در توانبخشی بهدلیل عدم شکلگیری ساختارهای ذهنی الزم،

حاضر بود که شرکتکنندگان به عدم رعایت آن توسط درمانگران و

دچار عملکرد نامناسب است ،درمانگرانِ توانبخشی ،یکی از مهرههای

اِعمال نظر شخصی آنها اشاره داشتند .طبق مطالعٔه پارساپور و

اصلی در فرآیند درمانی توانبخشی هستند و میتوانند نقش زیادی در

همکاران ،مسألٔه رعایت حقوق مرتبط با حق انتخاب و تصمیمگیری

ایجاد یک جایگاه بهینه برای مشاورۀ توانبخشی ایفا کنند؛ امّا یافتههای

بیمار ،وضع مطلوبی ندارد ( .)۲۴همچنین مطالعٔه دیگری به این نکته

این مطالعه ،از عملکرد نامناسب درمانگران توانبخشی در این مورد

اشاره میکند که درمانگران ،بستر مناسبی را برای ارائٔه نظر مراجعان

حکایت دارند .لذا ضروریست که مدیران و تعیینکنندگان خطمشیهای

دربارۀ دریافت اطالعات درمورد درمانهای جایگزین یا تکمیلی ،نظیر

سالمت با بهکارگیری راهبردهای صحیح به ترمیم ساختارهای ذهنی و

مشاوره ،فراهم نمیکنند ( .)۲۵در مطالعٔه  Sueنیز بر اهمّیّت درک

عملکردی نامناسب درمانگران توانبخشی در حیطٔه مشاوره بپردازند.

دیدگاه مراجعان و توجه به آن تأکید شده است (.)1۹

نتایج این پژوهش ممکن است با نتایج پژوهشهای دیگر در این زمینه

نتایج حاصل از تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که ویژگیهای فردی

متفاوت باشد .این تفاوت ،ناشی از غیرقابل تعمیمبودن نتایج در

درمانگر ،اثرگذاری باالیی بر جایگاه مشاور توانبخشی خواهد داشت.

تحقیق کیفی است.

خودمحوری و تصوّر غلط مبنی بر همهفنحریفبودن درمانگر از موانع

پررنگشدن نقش مشاور توانبخشی در حوزۀ توانبخشی خواهد بود.

6

داشتن روحیٔه مشارکتجویی میتواند راهکاری برای رضایت مراجعه

تشکر و قدردانی

از کلّیّٔه اساتید ،متخصّصین ،مسئولین و افراد دارای ناتوانی که در انجام

کننده برای کمک گرفتن از مشاوره در فرآیند درمان باشد .این امر نیز

این پژوهش ما را یاری نمودند ،تقدیر و قدردانی میشود.

در مطالعٔه شقایقفرد و همکاران و همچنین مطالعٔه فانیان و همکاران
مشهود است (.)۲۶٫۲۷

۵
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طی مطالعٔه  Yehو همکاران نیز بین پذیرش مراجعه به مشاور و

تمرکز درمانگر بر ارجحدانستن منافع خود (منافع اقتصادی) بر منافع
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