Journal of Psychological Achievements (Journal of Education & Psychology)
Rcceived: 23 Apr 2019
Spring & Summer, 2020, 27(1),
Accepted: 21 Jun 2020
Serial Number 23, 247-264
DOI: 10.22055/psy.2020.29231.2321
(JPAs)

The Effectiveness of Reality Therapy Training on Self-Care and
Self-Regulation of Men with Physical and Mental Disabilities
Jafar Shovaichi 
Introduction
Physical and mental disability as a noisome in health limits one or more
than one vital activities of life. The main aim of this research is investigating
the effectiveness of reality therapy training on self-care and self-regulation
of men with physical and mental disabilities.

Method
This research aims practical purposes, using semi-experimental method
that contains pre-test, post-test control group. The statistical population of
this research consists of 20 to 35 year-old men with physical disabilities that
have attended Shadegan Sanatorium in 2018. Due to the results of pre-test 30
cases satisfied the conditions of research. 15 of these cases were assigned to
control group.

Instruments
Scale of Self-Care Behaviors: This questionnaire is designed by Toobert
and Glascow (1994), cited in Skarbek (2006) to measure dedication of selfcare behavior. This questionnaire contains 12 questions that should be
answered in a Likert spectrum in 5 degrees (always to never). Reliability
coefficient was calculated, using Cronbach's alpha method that equals 0.78.
Self-Regulation Questionnaire: Self-Regulation Questionnaire of Hofmann
and Kahdan (2010) contains 20 questions that should be answered in Likert
spectrum with 5 degrees (completely true to completely wrong). The
reliability coefficient of Cronbach's alpha was 0.79.

Kind of intervention
In order to run the research, first of all the Sanatorium's authorities and
disable men were informed about the process of the research in pre-test,
Self-Care Scale of Toobert and Glascow (1994) and Self-Regulation
Questionnaire of Hofmann and Kahdan. Secondly, cases were informed and
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prepared for the research. After that, cases were assigned to research groups.
The experimental group attended 8 sessions (each 90 minutes) of reality
therapy. This therapy was built on the basis of Glasers’ treatment.

Results
Average results of self-care pre-test in experimental group was 30.22 and in
control group was 28.84, and post-test results showed 48.17 in experimental
group and 40.16 in control group. Self-regulation variable measured in pre-test
showed 42.41 in experimental group and 16.40 in control group’ and results in
post-test were 69.87 in experimental group and 41.09 in control group.
Testing the assumption of same regression slopes showed (F = 0.62, p < 0.44)
in self-care and (F = 0.09, p < 0.87) in self-regulation. Hence, the assumption is
admitted. Results of Levine test in self-care variable was (F = 1.3, p < 0.14) and
in self-regulation variable was (F = 2.9, p < 0.09). On the basis of these results
the assumption of equal variances is admitted.
MANCOVA analysis that was performed on groups' data distinguished that
experimental group and control group were not equal at least in one of
dependent variables (F = 68.133, p < 0.001). Also one-way co-variance analysis
determined that both self-care and self-regulation variables were significantly
different in the two groups. Therefore, reality therapy was effective on self-care
and self-regulation of men with physical disabilities.

Conclusion
Results showed that there is a significant difference in self-care and selfregulation of experimental and control groups. In the other words, self-care
and self-regulation was significantly increased in experimental group in
comparison to control group. Therefore, reality therapy was effective on
self-care and self-regulation of men with physical disabilities. Results of this
research could be useful for welfare organization and education
organization.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش واقعيتدرمانی برر خرودمراقیتی و خرودتنیيمی هيجرانی
مردان معلول جسمی -حرکتی بود .پژوهش حاضر از نیر روش نيمهآزمايشری برا حرر پريشآزمرون و
پسآزمون با گروه گواه است .جامعه آماری اين پژوهش شامل تمرامی مرردان  20ترا  33سراله معلرول
جسمی -حرکتی مراجعهکننده به آسايشگاه معلولين شادگان در سال  1397بود .از ميان جامعه آماری با
استفاده از روش هدفمنرد و برر اسرا نمرراپ پرسشرنامههرای رفتارهرای خرودمراقیتی و پرسشرنامه
خودتنیيمی هيجانی در پيشآزمون 30 ،نفر که مالکهای ورود به مطالعه را داشتند انتخرا و برهصرورپ
تصادفی در دو گروه  13نفره آزمايش و گواه تقسيم شدند و تنها گروه آزمايشی ،آموزش واقعيتدرمانی
را به مدپ  8جلسه  90دقيقهای دريافت کردند و گروه گواه مداخلهای دريافت نکردند .جهت تجزيه و
تحليل دادهها از تحليل کوواريانس با استفاده از نرمافزار  SPSS-22استفاده شد .نتايج نشان داد کره برين
گروه آزمايشی و گروه گواه در هر دو متغير خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی تفاوپ معنریدار وجرود
دارد .بر اين اسا آموزش واقعيتدرمانی بر خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی مرردان معلرول جسرمی-
حرکتی مؤثر است.
کلید واژگان :آموزش واقعيتدرمانی ،خودمراقیتی ،خودتنیيمی هيجانی ،مردان معلول جسمی -حرکتی.
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مقدمه
معلوليت واقعيتی است انکارناپذير و بهعنوان يک پديده اجتماعی از ادوار گذشرته تراکنون در
جوامع مختلف وجود داشته است .با اين وجود مفهوم معلوليت توسط سرازمان بهداشرت جهرانی
در حیقهبندی بينالمللی ناتوانی کارکردی و سالمت بهعنوان يک اصطال چتری برای آسري هرا،
محدوديتهای کارکردی و محدوديتهای مشارکتی مطر شده است .بنابراين تعريف ،معلوليرت
و عدم معلوليت بر اسا

يک الگوی زيستی -روانی -اجتماعی تیيرين مریشرود ،زيررا معلوليرت

نتيجه يک اختالل يا ناتوانی است که از انجام يک يا چند نقش حیيعی که میتنی بر سرن ،جرنس و
ساير عوامل اجتماعی و فرهنگی است کاسته يا جلوگيری میکند ( .)Hamill, 2011معلوليتهرای
جسمی -حرکتی بهعنوان يک آسي

که يک يا بيش از يکی از فعاليتهای عمرده زنردگی فررد را

محدود میکند ،تعريف میشود ( .)Brown & Turner, 2010معلوليتهای جسرمی در واقرع آن
نوع ويژگیهايی هستند که مانع بروز کارآمرد توانرايیهرای بردنی يرا جسرمی فررد مریگرردد
( .)Spencer, 2007بررسی والدين افراد معلول جسرمی -حرکتری نشران داد کره داشرتن افرراد
معلول جسمی -حرکتی در غال

اين والدين با عالئم بيماریهای جسمانی در ارتیاط است اما

پيامدهای منفی داشتن افراد معلول جسمی -حرکتی بر بهداشت روانی اين مرادران در صرورپ
دريافت حمايتهای اجتماعی مثیت کاهش

میبايد ( Ha, Greenberg & Seltzer, 2011; cited

.)by Ghobari, Rafikhah & Mohajerani, 2014
يکی از متغيرهايی که میتواند با سالمت معلولين جسمی -حرکتری مررتیط باشرد خرودتنیيمی
هيجانی است .خودتنیيمی شامل فرايندهايی است که از حرير تغييرر و تعرديل افکرار ،عواحرف و
رفتار ،مردم را قادر میسازد تا فعاليتهای معطوف به هدف خويش را در حول زمان هدايت نماينرد
( .)Karoly, 1993; cited by Rahimi Pordanjani & Mohamadzadeh Ebrahimi, 2017تنیريم
هيجان به توانايی فهم هيجاناپ ،تعديل تجربه هيجانی و ابراز هيجاناپ اشاره دارد (.)Fosca, 2010
) Gross and John (2003معتقدند تنیيم هيجان شرامل همره راهیردهرای آگاهانره و غيرآگاهانره
میشود که برای افزايش ،حفظ و کاهش مؤلفههای هيجانی ،رفتاری و شناختی يرک پاسرخ هيجرانی
بره کراربرده مریشرود (.)cited by Nourali, Hajiyakhchali, Shehniyailagh & Maktabi, 2018
) Gratz and Gunderson (2008تنیيم هيجان را شامل کاهش و کنتررل هيجرانهرای منفری و
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نحوه استفاده مثیت از هيجاناپ میدانند .تنیيم هيجان يک فرايند محوری برای همه جنیههرای
عملکرد انسان است و نقش حياتی در شيوههايی که افراد با تجار

استر زا مقابلره و شرادی

را تجربه میکنند ،ايفا میکند ( .)Fosca, 2010تنیيم هيجانسازگارانه با عزپنفس و تعرامالپ
اجتماعی مثیت مرتیط است و افزايش در فراوانی تجربه هيجانی مثیرت باعرم مقابلره مرؤثر برا
موقعيتهای تنيدگیزا میشود و حتی رفتارها و فعاليتهای مناس

در پاسخ به موقعيرتهرای

اجتماعی را باال میبرد (.)Garnefski & Kraaij, 2006
يکی ديگر از متغيرها که مریتوانرد برا سرالمت معلرولين جسرمی -حرکتری مررتیط باشرد
خودمراقیتی است .خودمراقیتی عیارپ است از اقرداماپ و رفتارهرای آموخترهشرده آگاهانره و
هدفداری که به منیور تأمين ،حفظ و ارتقاء سالمت خرود انجرام مریشرود (

Ching-Hsing,

 .)Meei-Ling, Hsin-Chun & Chung-Yi, 2004نيازهای تکاملی مراقیرت از خرود برر اسرا
مراحل رشد فرد ،محيطی که در آن به سر میبرد و اثری که محيط به فرد دارد ،حراحی میشود
و به تغييراپ زندگی و مراحل چرخره زنردگی هرر فررد نيرز مربروط
 .)Chalmers, 2012بر اسا

مریشرود ( & Aggleton

تئوری  ،Oremايجاد رفتارهای خودمراقیتی در فرد تحت تأثير دو

عامل تقاضای خودمراقیتی و عامليت خودمراقیتی است و فردی که دارای عامليت خرودمراقیتی
باشد ،میتواند اقداماپ الزم برای خودمراقیتی را انجام دهرد .ايرن توانرايی در صرورتی کره برا
تقاضای خودمراقیتی همراه باشد و عوامل زمينهای آن را تسهيل کند يا مانعی برای آن نیاشد ،به
رفتار خودمراقیتی تیديل خواهرد شرد ( .)Sidani, 2003عوامرل زمينرهای ،عرواملی در درون و
بيرون فرد هستند که توانايی او را برای درگيری در فعاليتهای خرودمراقیتی و نروع يرا مقردار
بروز رفتارهايی خود مراقیتی ،تحت تأثير قرار میدهند .عوامرل زمينرهای شرامل سرن ،جرنس،
تحصيالپ ،شرايط رشد ،الگوهايی زندگی ،عوامل مربوط به سيستم خانوادگی ،عوامل محيطی،
کفايت و در دستر

بودن منابع خرودمراقیتی مریباشرند (

Morowati Sharifabad, Momeni,

.)Eslami, Dehghani Tafti & Hakimzadeh, 2016
از سوی ديگرر جهرت تقويرت خرودتنیيمی هيجرانی و خرودمراقیتی در معلرولين جسرمی-
حرکتی ،ارائه مداخالپ روانشناختی ضروری میباشد که واقعيرتدرمرانی يکری از رويکردهرای
مؤثر جهت افرزايش سرالمت فرردی و برينفرردی معلرولين مریباشرد .واقعيرتدرمرانی يکری از
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جديدترين رويکردهای مشاوره و رواندرمانی است که از نيمههرای دهره  1960بره بعرد توسرط
 Glaserروانپزشک آمريکايی توسعه پيدا کرد Glaser (1998) .نیريه جديد خود را ارائره و آن را
نیريه انتخا

ناميد Glaser (2008; Translated by Firozbakhte, 2014) .معتقد است کره مرردم

میتوانند با انتخا

آگاهانه ،احساساپ و اعمال خود ،زندگی خود را بهتر کنند .بر اسرا

او ،هرکاری که انسان میکند و هر آنچه که فکر و احسا

نیريره

میکند از درون او سرچشمه میگيررد

نه اينکه پاسخی به محيط درونری باشرد ( .)Price & Anderson, 2007در واقعيرتدرمرانی روی
مفاهيمی چون نيازهای اساسی ،کنترل ،مسئوليتپذيری ،رفتار کلی و انتخا

بحم میشود .يکری

از مؤلفههای اين رويکرد ،کنترل است که  Glaserآن را بهصورپ نیريره کنتررل مطرر کررد .بره
عقيده وی انسان دارای دو نوع روانشناسی کنترل بيرونی و کنترل درونی میباشد .فرر
کنترل بيرونی اين است که چنانچه فرد احسا

اصرلی

ناخرسندی کند ،خرود ،مسرئول آن نيسرت ،بلکره

ديگران و حوادث خارج از کنترل فرد هستند .در همين راستا وی عنوان میکند که هر کسی فقرط
میتواند خود را تغيير دهد نه کس ديگری را .بنابراين ،برای رسريدن بره موفقيرت بايرد دسرت از
کنترل بيرونی برداشت (.)Glaser, 2008; Translated by Firozbakhte, 2014
) Macklem (2011تنیيم هيجان را بهعنوان چگونگی کنترل هيجاناپ تجربهشرده ،چگرونگی
و زمان تجربه هيجاناپ متفاوپ و روش ابراز هيجاناپ خودآگاه و ناخودآگراه ،تعريرف مریکنرد.
) Beheshti and Haj Hosseini (2017در پژوهشی به ايرن نتيجره رسريدند کره مشراوره گروهری
واقعيتدرمانی برهحرور مثیرت و معنریداری منجرر بره افرزايش خرودتنیيمی هيجرانی رفترار در
دانشآموزان اول دبيرستان می شود .به عقيده وی تنیيم هيجان نه تنها چگرونگی ابرراز هيجانراپ
خود را در بر می گيرد ،بلکه چگونگی درک يک موقعيت و پاسرخ بره موقعيرت هرا را نيرز شرامل
میشود .پژوهش ) Sabori (2016نشان داد که يکی از مشکالپ معلولين جسمی حرکتی ،پايين
بودن توانايی خودتنیيمی هيجانی میباشد Sirjani )2015( .در پژوهشی نشان داد کره يکری از
متغيرهای مرتیط با سرالمت معلرولين جسرمی -حرکتری ،براال برودن توانرايی خرودمراقیتی در
آنهاست Nikodzadeh (2017) .در پژوهشی نشان داد که واقعيتدرمانی گروهی بهحور مثیرت
و معنیداری منجر به کاهش اضطرا

مرگ و افزايش خرودمراقیتی در بيمراران ام ا

مریشرود.

) Gehi, Mehta, and Gomes (2006در پژوهشی نشان دادند کره آمروزش مراقیرت از خرود بره
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مدپ يکماه توانست مهارپ مراقیت از خود را در بيماران شوک قلیی افزايش دهرد .بره عرالوه ،بره
اين نتيجه رسيدند که ايجاد انگيزه در بيماران عامرل مهمری در افرزايش آگراهی و عملکررد بيمراران
مریباشرد.

Rajabzadeh, Makvand Hosseini, Talebian Sharif, and Ghanbari Hashemabadi

) (2015در پژوهشی نشان دادند که واقعيتدرمانی گروهی میتنری برر تئروری انتخرا
کاهش اضطرا

موجر

در دانشجويان گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه شده است.

با توجه به اهميت سالمت فردی و بينفردی معلولين جسمی -حرکتی و لرزوم مداخلره جهرت
افزايش توانايی خودتنیيمی هيجانی و خودمراقیتی و عدم وجرود پژوهشری منسرجم و کراربردی در
اين خصوص پژوهش حاضر در راستای پاسخ به اين سؤال برآمد که آيا آموزش واقعيتدرمرانی برر
خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی مردان معلول جسمی -حرکتی شهر شادگان مؤثر است؟

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حاضر از نیر هدف کاربردی و از نیر روش پژوهش نيمهآزمايشی با حر پيشآزمرون
و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری اين پژوهش شامل تمامی مردان  20تا  33سراله معلرول
جسمی-حرکتی مراجعهکننده به آسايشگاه معلولين شادگان در سال  1397بود کره از ميران آنهرا برا
استفاده از روش هدفمند و بر اسا

نمراپ پرسشنامههای مربوحه در پيشآزمون 30 ،نفر کره دارای

مالکهای ورود (شامل مردان  20تا  33ساله معلول جسمی -حرکتری ،حرداقل تحصريالپ دير،لم،
عدم شرکت همزمان در ساير برنامه های درمانی و عدم دريافت مشاوره فردی يا دارو درمانی ،پرايين
بودن رفتارهای خودمراقیتی و تنیيم هيجانی ،تمايل و رضايت آگاهانه برای مشرارکت در پرژوهش)
بودند به حور کامالً تصادفی در دو گرروه  13نفرره آزمايشری و گرواه تقسريم شردند کره تنهرا گرروه
آزمايشی ،آموزش واقعيتدرمانی را دريافت کردند و گروه گواه مداخلهای دريافت نکردند.

ابزار پژوهش
مقیاس رفتارهاي خودمراقبتی :9اين پرسشنامه با هردف ارزيرابی ميرزان پايینردی بره رفتارهرای
1- Self-Care Behaviors Scale
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خرودمراقیتی توسرط ( Toobert and Glasgow )1994حراحری شرده اسرت (
 .)2006اين پرسشنامه دارای  12سؤال است که پاسخها برر اسرا

cited by Skarbek,

حيرف ليکررپ پرنجدرجرهای

( =1هرگز تا  =3هميشه) حراحی شده است و ميزان پايیندی به رفتارهای خودمراقیتی اين بيماران
را در چهار حوزه رژيم غذايی ،مصرف داروها ،ورزش و پايش روزانه قندخون میسنجد .در ايرران
روايی روش کمی اعتیار محتوا و پايايی پرسشرنامه مرورد تأييرد قررار گرفتره اسرت ( Sorani et al.,

 Toobert and Glasgow )1994( .)2013ضري

پايايی ايرن مقيرا

را برا اسرتفاده از روش آلفرای

کرونیاخ  0/83به دست آوردند که نشاندهنده ثیاپ درونری مناسر پرسشرنامه اسرت.
) Rajabi, Nazami, and Bagiyan Koulemarz (2017ضري پايايی مقيا

Barghi Irani,

رفتارهرای خرودمراقیتی برا

اسرتفاده از روش آلفررای کرونیرراخ  0/68گررزارش نمودنررد .در ايررران در مطالعرره انجررامشررده توسررط
) Morowati Sharifabad and Rouhani Tonekaboni (2009ضري
اين مقيا

 0/68به دست آمد .در پژوهش حاضر پايايی مقيا

پايايی آلفای کرونیراخ را بررای

رفتارهای خودمراقیتی برا اسرتفاده از

روش آلفای کرونیاخ برابر با  0/78بدست آمد.
پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی :9پرسشنامه خودتنیيمﻰ هيجانﻰ به منیور سنجش سیکهاى
خودتنیيمﻰ هيجانﻰ از پرسشنامه سیک عاحفﻰ ) Hofmann and Kahdan )2010استفاده شد .اين
پرسشنامه داراى  20سؤال و سه خردهمقيا

سازگارى با  7سؤال (سؤاالپ ،)19-16-12-8-7-4-2

پنهانکارى با  8سؤال (سؤاالپ  )20-18-13-13-10-9-3-1و سیک تحمل با  3سؤال
(سؤاالپ  )17-14-11-6-3است .نحوه پاسخدهﻰ بر اسا

حيف ليکرپ پنجدرجهای

(بینهايت = در مورد من درست است تا اصالً = در مورد من درست نيست) تنیيم شده است.
ميانگين نمره هر سؤال از سیک هيجانﻰ بين  1تا  3است و از راه تقسيم نمره هر خردهمقيا
تعداد سؤاالپ آن ،نمره هر سیک هيجانﻰ بهدست مﻰآيد.
پايايﻰ اين پرسشنامه را با استفاده از ضري

بر

)Hofmann and Kahdan )2010

آلفاى کرونیاخ براى خردهمقيا

سازگارى ،0/82

پنهانکارى  0/84و تحمل  0/68گزارش کردند .روايﻰ پرسشنامه در پژوهش آنان قابل قیول
بود در پژوهش ( Kareshki )2013براى تعيين روايﻰ اين پرسشنامه از روايﻰ محتوايﻰ ،تحليل
مؤلفههاى اصلﻰ و روايﻰ سازه تحليل عاملﻰ استفاده شد .روايﻰ سازه اين پرسشنامه با  3عامل
1- Emotional Self-Regulatory Questionnaire

تأثیر آموزش واقعیتدرمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان …

تأييد شد Kareshki )2013( .ضري

255

آلفاى کرونیاخ را برای خردهمقيا های پنهانکارى ،0/70

سازگارى  0/73و تحمل  0/30گزارش نمود .به عالوه ،وی نشان داد پرسشنامه سیک عاحفﻰ در
دانشجويان ايرانﻰ از روايﻰ و پايايﻰ کافﻰ برخوردار است .در مجموع شاخﺺهاى روايﻰ و
پايايﻰ در اين پرسشنامه رضايتبخش گزارش شده است .در پژوهش حاضر پايايی خودتنیيمی
هيجانی با استفاده از روش آلفای کرونیاخ برابر با  0/79به دست آمد.
برای اجرای پژوهش ابتدا پس از هماهنگی با مسرئولين آسايشرگاه و ارائره توضريحاپ بره
مسئولين و مردان معلول در خصوص نحوه انجام پژوهش ،در پيشآزمون ،مقيا

خرودمراقیتی

( Toobert and Glasgow )1994و پرسشرنامه خرودتنیيمی هيجرانی )Hoffman and Kashand (2010

روی نمونه موردنیر اجرا و آزمودنیها در دو گروه آزمايشی و گروه گواه بهصرورپ تصرادفی
گمررارده شرردند .گررروه آزمايش ری توسررط درمررانگر برره مرردپ  8جلسرره  90دقيقررهای مداخلرره
واقعيتدرمانی را دريافت کردند و گروه گواه هيچگونه مداخلرهای در ايرن خصروص دريافرت
نکرد .پس از اتمام مداخله از هر دو گروه پسآزمون گرفتره شرد .محتروای جلسراپ آموزشری
واقعيت درمانی گروهی ( )RTبراسا

برنامه درمانی ) Glaser (2014به شر زير میباشد.

جلسه اول:
هدف :آشنايی اعضاء نسیت به يکديگر ،قوانين و فرايند گروه.
شر جلساپ :معرفی گروه و تعداد جلساپ معارفه بين اعضاء و درمانگر ،تعهد کتیری برر رازداری
افراد و با هدف ايجاد فضايی امن و قابل اعتماد جهت راحتی اعضاء ،بيان قواعد گروه ،بيان اهداف.
تکليف :در مورد ويژگیها و خصوصياتشان بنويسند.
جلسه دوم:
شر جلساپ :توضيح شیاهتها و تفاوپهای بين انسانها ،معرفی نيازهرايی انسران کره شرامل
پنج نياز اساسی عش و تعل خاحر ،قدرپ ،آزادی ،بقاء و تفريح که هرر کردام برهحرور جرامع بيران
خواهد شد.
تکليف :هر فرد پنج نياز خود را بنويسيد.
جلسه سوم:
هدف :آشنايی اعضاء با مسئوليتپذيريی ،ارزشمندی و دوست داشتن.
شر جلساپ :بررسی تکليف جلسه قیل ،تعريف مسئوليتپذيری ،تعريرف احسرا

کفايرت و
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ارزشمندی ،ايجاد حس تعهد با هدف دستيابی اعضاء به حس ارزشمندی و محیت واقعی.
تکليف :انتخا ها و کارهايی که نسیت به آنها احسا

مسرئوليت مریکننرد و رفتارهرای

ارزشمند خود را يادداشت کنند.
جلسه چهارم:
هدف :آشنايی اعضاء با رفتار کلی (چهار مؤلفه :عمل ،فکر ،احسا

و فيزيولوژيکی).

شر جلسه :بررسی تکليف جلسه قیل و سؤاالپ و اشکاالپ احتمالی ،آموزش و توضريح
رفتار کلی ،نحوه کنترل و تغيير رفتارمان با تأکيد بر چهار مؤلفه اصلی آن که شامل عمل ،فکرر،
احسا

و فيزيولوژی است.

تکليف :در حول روز رفتارهای کلی و انتخا های خود را بنويسند.
جلسه پنجم:
هدف :آشنايی اعضاء با مفهوم کنترل بيرونی و درونی.
شر جلساپ :بيان اين سؤال که به نیر اعضاء رفتارشان تحت تأثير کنترل بيرونی است يرا
درونی ،چگونگی کنترل بر رفتار را توضيح میدهيم.
تکليف :يادداشت کردن رفتارهايی که بر آن کنترل بيرونی يا درونی دارند.
جلسه ششم:
هدف :آشنا شدن اعضاء با مشکالپ ،شيوه حل مسائل ،مسئوليتپذيری و آنچه را انتخا میکنند
شر جلساپ :چگونگی رويرارويی برا مشرکالپ ،مهرارپ الزم بررای مسرئوليتپرذيری،
درمانگر بيان میکند در هنگام مواجهه با مشکل اعضاء چه واکنشی را ابراز می کنند ،مشرخﺺ
کردن مشکلی که با آن روبرو هستيد ،بيان احسرا

و ايرنکره دوسرت داريرد چره اتفراقی رخ

میدهد ،بيان راهحلهای موجود و پيامدهای هر راهحل و انتخا

بهترين راهحل.

تکليف :يادداشت مشکل اخيرشان و شيوه حل مسئله و بررسی انتخا های موجود.
جلسه هفتم:
هدف :آشنايی اعضاء با دنيای کيفی و قضاوپ ارزشی نسیت به رفتارهايشان.
شر جلساپ :آگاهی از توانمندیها ،واقعبينری در مرورد جهران احرراف ،آمروزش مفهروم
دنيای کيفی ،قضاوپ ارزشی اعضا در مورد رفتار کنونی خود.
تکليف :نوشتن دنيای کيفی و قضاوپهای ارزشیشان.

تأثیر آموزش واقعیتدرمانی بر خودمراقبتی و خودتنظیمی هیجانی مردان …
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جلسه هشتم:
هدف :جمعبندی و اجرای پسآزمون.
شر جلساپ :از اعضاء خواسته میشود تا نیراپ خود را نسیت بره گرروه بيران نمروده و
اينکه آيا در اين گروه به هدف خود رسيدند و در پايان از اعضاء آزمونهای مروردنیرر را بره
عنوان پسآزمون گرفته میشود.
به منیور تجزيه و تحليل دادهها از روشهرای آمراری ميرانگين ،انحرراف معيرار و آزمرون
آماری تحليل کوواريانس در نرمافزار  SPSS-22استفاده شد.

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار دادههای حاصل از اجرای پيشآزمون و پسآزمون خرودمراقیتی و
خودتنیيمی هيجانی در جدول  1نشان داده شده است.
Table 1.
The average and standard deviation results of performing pre-test and post-test of
the dependent variables (self-care and self-regulation) in current research
Pertest
Posttest
Variable Group Number
M
SD
M
SD
Experiment
15
30.22
2.23
48.17
1.33
Self-Care
Control
15
28.84
2.19
29.35
2.29
Experiment
15
42.41
4.24
69.87
3.27
Self-Regulatory
Control
15
40.16
4.28
41.09
4.12

همانحور که جدول  1نشان میدهد ميانگين نمره شررکتکننردگان در متغيرر خرودمراقیتی
بهترتي

در گروه آزمايشی و گروه گواه در مرحله پيشآزمون  30/22و  28/84و در پسآزمون

 48/17و  29/33بود .بهعالوه ،ميانگين نمره شررکتکننردگان در متغيرر خرودتنیيمی هيجرانی
بهترتي

در گروه آزمايشی و گروه گواه در مرحله پيشآزمون  42/41و  40/16و در پسآزمون

 69/87و  41/09بود.
برای احمينان از اين که دادههای اين پژوهش مفروضههای زيربنايی تحليل کواريانس را بررآورده
میکنند ،مفروضههای همگنی واريانس ها مرورد بررسری قررار گرفرت .نترايج آزمرون بررسری
پيشفر

همگنی شي های رگرسيون ،نشان داد کره متغيرر خرودمراقیتری ( )F=0/62 ،p=0/44و
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خودتنیيمی هيجانی ( )F=0/09 ،p=0/87بدست آمد .به عیارتی مقادير  Fتعامرل بررای متغيرهرای
خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی معنیدار نيست .بنرابراين ،مفروضره همگنری رگرسريون تأييرد
میشود .همچنين برای رعايت پيشفر

تساوی واريانسهای متغيرهای پژوهش از آزمون لروين

استفاده شد .مقادير بدست آمده در متغير خودمراقیتی برابرر برا ( )F=1/3 ،p =0/14و خرودتنیيمی
هيجانی برابر با ( )F=2/9 ،p=0/09بدست آمد که معنریدار نمریباشرد .در نتيجره فرر
واريانسها تأييد میشود يعنی پيشفر

همگنری

واريانس نمرههرا در دو گرروه آزمايشری و گرروه گرواه

تأييد گرديد .نتايج حاصل از تحليل مانکوا روی دادههای حاصل از دو گروه شرکتکنندگان در
متغيرهای پژوهش در جدول  2نشان داده شده است.
Table 2.
Results of the analysis of the multivariant covariance on average scores of the
variables of the research
Effect size

p

0.32
0.32
0.32
0.32

0.001
0.001
0.001
0.001

df
error
27
27
27
27

df
assumption
3
3
3
3

F

Value
)(amount
Pill's trace
0.32
Wilk's lambda
0.67
Hotelling's trace
3.04
Roy’s largest root
3.04
Test

68.133
68.133
68.133
68.133

نتايج جدول  2نشان میدهد که بين گروه آزمايشی و گروه گواه از لحرا حرداقل يکری از
متغيرهای وابسته تفاوپ معنی داری وجود دارد ( .)F=68/133 ،p≥0/001نتايج اين بررسری در
جدول  3ارائه شده است.
Table 3.
Results of one-way ANCOVA covariance in the context of the MANCOVA on the
variables of the reaserch
Sum of
Mean Sum
Effect
Dependent variables
F
p
squares df
of Squares
size
Self-Care
1131.99
1
1131.99
161.24 0.001
0.62
0.70

0.001

65.03

1249.24

1

1249.24

Self-Regulatory

همانحور که نتايج جدول  3نشان مریدهرد در هرر دو متغيرر خرودمراقیتی و خرودتنیيمی
هيجانی بين گروه آزمايشی و گروه گواه تفاوپ معنریدار مشراهده شرد ( .)p≥0/001بنرابراين،
آموزش واقعيتدرمانی بر خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی مردان معلرول جسرمی -حرکتری
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تأثيرگذار بوده است.

بحث و نتیجهگیري
هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش واقعيتدرمانی بر خرودمراقیتی و خرودتنیيمی
هيجانی مردان معلول جسمی -حرکتی بود .معنیدار شردن شراخﺺهرای آزمرون چنردمتغيری
مؤيد اين موضوع است که تفراوپ معنریداری حرداقل در يکری از متغيرهرای خرودمراقیتی و
خودتنیيمی هيجانی ايجاد شده است .اين يافته نشان میدهد که آموزش واقعيتدرمانی بهحور
معنیداری باعم بهیود خودمراقیتی و خودتنیيمی هيجانی در مردان معلرول جسرمی -حرکتری
شده است ،به عیارتی خرودمراقیتی و خرودتنیيمی هيجرانی مرردان معلرول جسرمی -حرکتری
شرکتکننده در گروه آزمايشی بهحور معنیداری نسیت به گروه گواه افزايش يافته است.
نتايج بدست آمده از مقايسه پسآزمون دو گروه نشان داد که بين گرروه آزمايشری و گرروه
گواه از لحا خودمراقیتی تفاوپ معنیداری به نفع گروه آزمايشی وجود دارد .بنابراين آموزش
واقعيت درمانی بر خودمراقیتی مردان معلول جسمی -حرکتی مؤثر بوده است .اين يافته با نتايج
) Nikodzadeh (2017و ) Gehi et al. (2006همخوانی داشت .تیعيت از رفتارهای خرودمراقیتی
در میتاليان به بيماریهای مزمن از اهميت بسزايی برخوردار است و بيماران می توانند با کس
مهارپهای مراقیت از خود بر آسرايش ،توانرايیهرای عملکرردی و فراينردهای بيمراری خرود
تأثيرگذار باشند ( .)Toljamo & Hentinen, 2001خودمراقیتی شامل اعمالی است آموختهشرده،
آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود ،فرزندان و خانوادهشران انجرام مریدهنرد ترا تندرسرت
بمانند ،از سالمت خو

ذهنی و جسمی خود نگهداری کنند ،نيازهای اجتماعی و روانی خرود

را برآورده سازند ،از بيماری يا حوادث پيشگيری کنند ،ناخوشیهرا و وضرعيتهرای مرزمن را
مراقیت کنند و نيز از سالمت بعد از بيمراری حراد يرا تررخيﺺ از بيمارسرتان نگهرداری کننرد
( .)Sidani, 2003از حرفی انسانها هميشه سعی میکنند به نحوی رفترار کننرد کره بيشرترين و
مؤثرترين کنترل را بر زندگی خود داشته باشند .کنترل مؤثر در نیريه انتخا

به ايرن معناسرت

که بتوان حوری عمل کرد که عکسهای درون دنيای کيفی را به شکل معقولی ارضراء کررد .از
نیر  Glaserنیام رفتاری از دو بخش تشکيل شده است .بخش اول ،شامل رفتارهرای سرازمان
يافتهای است که برای ما آشنا هستند .بخش دوم ،شامل رفتارهايی است که پيوسته سازماندهی
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مجدد میشوند .اين بخش جزء خالق رفتار است .با ظهور تصاوير و ادارکهای جديرد ،لرزوم
سازماندهی مجدد رفتارها ،پيش مریآيرد ( .)Glaser, 2006; Translated by Sahebi, 2013در
تیيين رفتار انسان  Glaserمعتقد است انسان ها تا حدودی شیيه ترموستاپ عمل میکنند .آنهرا
همچون ترموستاپ ،دنيای بيرن خود را حس میکننرد ،ادارکهرا را در مغرز پرردازش و نحروه
پاسخدهی را انتخا

میکنند .اين عمل در ايستگاههای مقايسه صورپ میگيرد .س،س مغرز بره

اين جريان و رفتار ،سازماندهی مجددی میدهد و افکار ،کنشها و احساساپ را پديد میآورد.
بنابراين ،با توجه به واقعيتدرمانی ،افراد مسئوليت انتخا های خود را بره عهرده گرفتره و لرذا
رفتارهايی را انجام خواهند داد که کمترين آسي

را به همراه داشته باشد ،در نتيجره رفتارهرای

خودمراقیتی در آنها افزايش میيابد (.)Glaser, 2008, Translated by Firozbakhte, 2014
نتايج بدست آمده از مقايسه پسآزمون خودتنیيمی هيجانی در دو گروه با کنترل کردن اثرر
پيش آزمون حاکی از اين است که پرس از شررکت در جلسراپ ،آمروزش واقعيرتدرمرانی برر
خودتنیيمی هيجانی افرادی که در گروه آزمايشی شرکت داشتند ،نسیت به افرادی که در گرروه
گواه جايگزين شده بودند ،افزايش معنیداری داشته است .بنابراين آموزش واقعيتدرمرانی برر
خودتنیيمی هيجانی مردان معلول جسمی -حرکتی مؤثر بوده است .اين يافته با نتايج پرژوهش
( Macklem (2011) ،Beheshti and Haj Hosseini )2017و ) Sabori (2016همسرو برود .برر
حی مدل تنیريم هيجران ( ،)Gross, 2010تنیريم هيجران شرامل همره راهیردهرای آگاهانره و
غيرآگاهانه میشود که برای افزايش ،حفظ و کاهش مؤلفههای هيجانی ،رفتاری و شناختی يرک
پاسخ هيجانی به کار برده میشود .تنیيم هيجان ( )Gratz & Gunderson, 2008شامل کاهش و
کنترل هيجاناپ منفی و نحوه استفاده مثیت از هيجاناپ است .تنیيم هيجان يک فرايند محوری
برای همه جنیههای عملکرد انسان است و نقش حيراتی در شريوههرايی کره افرراد برا تجرار
استر زا مقابله و شادی را تجربه میکنند ،ايفا میکنرد ( .)Fosca, 2010بره کمرک مرداخالپ
روانشناختی از جمله واقعيتدرمانی ،افراد میتوانند تا حد زيادی خوتنیيمی خرود را افرزايش
دهند ( Glaser .)Glaser, 2008; Translated by Firozbakhte, 2014در خالصرهبنردی نیريره
کنترل به اين مسئله اشاره دارد که انسانها هميشه به نحوی رفتار میکنند که دنيا و خودشان را
بهعنوان بخشی از دنيا کنترل کنند ترا نيازهرای اصرلی خرود را حفرظ نماينرد (

;Sharif, 2006
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 .)Translated by Firozbakhte 2012در همين راستا وی عنوان میکنرد کره هرر کسری فقرط
میتواند خود را تغيير دهد نه کس ديگری را .بنابراين ،برای رسيدن به موفقيت بايرد دسرت از
کنترل بيرونری برداشرت ( .)Glaser, 2008; Translated by Firozbakhte, 2014لرذا افرراد بره
کمک اين تکنيکهرا مریتواننرد هيجانراپ و رفتارهرای خرود را مرديريت و کنتررل نمروده و
خودتنیيمی هيجانی آنها افزايش میيابد.
نمونه پژوهش حاضر منحصر به مردان  20تا  33ساله معلول جسمی -حرکتی مراجعهکننده
به آسايشگاه معلولين شادگان و بهصورپ داوحلیانه و میتنی بر هدف بوده است ،لذا در تعمريم
نتايج بايد احتياط کرد .با توجه به نتايج اين پژوهش ،پيشنهاد میشود نتيجه اين پژوهش مرورد
پيگيریهای ششماهه و يکساله قرار بگيرد .همچنين ،واقعيتدرمانی روی متغيرهرای وابسرته
ديگر بر روی مردان جسمی -حرکتی انجام شود .بهعالوه ،نترايج ايرن پرژوهش بررای سرازمان
بهزيستی ،آموزش و پرورش ،کلينيکها و مراکز مشاوره میتواند کاربرد داشته باشد.

سهم مشارکت نویسندگان :ارائه ايده تحقي  ،تهيه و تنیيم ،تجزيه و تحليل آماری پژوهش ،يافتههای تحقي و
نوشتن نتيجهگيری تمامی توسط جعفر شويچی انجام شده است.
سپاسگزاري :از کليه مردان معلول جسمی -حرکتی مراجعه کننده به آسايشگاه معلولين شادگان برای شرکت در
اين پژوهش س،اسگزاری میشود.
تضاد منافع :نويسنده اذعان میکنند که در اين مقاله هيچ نوع تعار منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :اين مقاله با هزينه خود نويسنده انجام شده است.
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