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Abstract
Multiple sclerosis (MS) is considered as one of
the most important causes of mortality and
disability in advanced and developing countries.
The purpose of this study was to determine the
effectiveness of group therapy on emotional
control and life expectancy in MS patients based
on the choice theory. This quasi-experimental
study was conducted with pre-test and post-test
design along with control group. The statistical
population consisted of all MS patients referring
to the MS Association of Tehran in 2017.
Williams' Emotional Control Questionnaire and
Miller's Life Expectancy Questionnaire were
used. Data were analyzed by descriptive and
inferential statistics using covariance analysis.
The results showed that reality therapy based on
choice theory was effective on emotional control
and life expectancy. There is a significant
difference between patients with MS in
experimental and control groups, at least for one
of the variables of life expectancy and emotional
control.
Reality
therapy
can
improve
psychological state of the patients with MS and
increases their life expectancy through bringing
the qualitative world closer to the real world of
the patients. It can lead to self-esteem and
motivation, life expectancy and effective
management of negative emotional control.
Keywords: reality therapy; choice theory; life
expectancy; multiple sclerosis; emotion

ابوالفضل کرمی

دانشیار و رو ررا شناس
.  ای ا، سانا

چکیده
و ی اکووزولهاا وت ا نوعساا وMSوو
بیماای مولاا اسکووراایس
لا و لیا و ونایت ونوکود وکشا یموپیشا تس وو ود حاای وت را و
ورت؛وبنیب و نوت یینوتأثی و شو یمود لینکوک وبس وندوب وکی شو
لشیالتو ونوشنیخسک وو نوبیمی ونوبیینجیلادووز وو میاتوز ایدموو
وب وو نووریسو دفوو نولطیا وت یینووث بخشاوکو.ب خ دو وورت
د لینوگ کوب ولبنیموتئ موونسخیبوب وکنس وع وطفو وولیدو
وو اونوپاو شونویما وو.وب دهووراتوMSب وزندگک وبیمی ون ولبسالوب و
تج بکوبیوط حوپیشوآزل نو وپ وآزل نوبیوگ هوکنسا وبا دهو و
ول وج ا وکننادهووبا وMSجیل ة وآلی م وآنو وو مةوبیمی ون ولبسالوب و
 وتشایوی ودودهوونادووکا ووزو6931وورسینوته ونود ورای وMSونجمنو
ونفا وبا وصا تودو طسبینا وونسخاایبو وبا وصا تو93لیاوینوآناینو
ود و.تصیدتکوریدهوب ود وگ هوآزلایو شو وکنسا وتس اوی وشادندو
و نوپو شووزوپ رشنیلةوکنسا وع وطافوو سیاویلزو و میای ون و
)ووراسفیدهوشادوهو6311()و وپ رشنیل وولید وب وزندگکولیسا وو6331(
ونسی جونشینودودو وق یتود لینکوب وپی ةوتئا وموونسخایبوبا و.ورت
کنسا وع وطاافو وولیادوبا وزناادگکوبیماای ونولاارث وبا دهوورااتو
یاااتد لاااینکوزلینااا ورااایزوبهبااا دو ااا ویتو
و
و وق.)P˂3/36(
ووراتوو وبایوونزد اوکونما دنوMSونوشنیخسک وبیمی ونولبسالوبا و
دنی ایموکیف اکوب ا ودنی ایمو وق اکوبیماای ونود وکنس ا وع وطاافو و

و.وتزو شوولیدوب وزندگکوآنینووث گذو وبیشد

و وق یاوت ود لاینوک وبا وپیو او وتئا وم وونسخایب و:واژههایکلیدی


و.MSکنس وع وطف وولیدوب وزندگک وبیمی ونو

abolfazlkarami1@gmail.com : نویسندة مسئول.*

98/04/01 :پذی ش

97/10/02 :رصول
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مقدمه
زنگو در دنیای ام رزی اه دنیل رجود چانشهای ایرر

م آررد که اعط اب ها ،افس دو هیا ،ایگم کنای ل اواطیف
ر

منف  ،کاهش تیابآرری ر از دسیت داد امییگ ایه اهبیودی

کوچک ،انسا ها را اا مشکلهای ای شیااری ررای ر نایودو

ناونههای از آنها است (رخایان .)1891 ،
شواهگ نشا دادو است که موفقیت درما در ایایاران کیه

است که در ا خ از موارد سیب ایایاریهیای جسیاان ر
رران م و دد .درراقع او مفهوم کل سالمت را تأمین رفیاو
کامل جسیا ر ررانی ر اجاایاا انسیا در نظی اگیی یم

(مای ز ر دنی  ،)1991 ،1اا تع یف سیازما اهگاشیت جهیان

امیگ اه زنگو دارنیگ نسیبت ایه ایایارا ناامییگ ایشیا اسیت

(کالک .)2007 ،2اه اااقاد ارییک فی رم 7امییگ ،آمیادو ای ای
نحظههای راقع نشگو است ر اف اد امیگرار اف ادی قویت ایودو

ا اا خواهگ اود که در آ تنگرسا را تنها فقگا ایایاری ییا

که ا ای کاک اه خیود ر دیگی ا آمیادوتی هسیانگ (کلایو ،8

نواقص دیگی در ایگ نای دانیگ الکیه تنگرسیا  ،نگاشیان
هییی وونییه مشییکل رران ی  ،اجااییاا  ،اقاالییادی ر سییالمت

نی ری زنگو پوییا نامییگو اسیت ر آ را تیوا دنبیال کی د

جساان ا ای ه ف د است (کنارل ،آریوال ،منیگیر ،ا یسیو

فعانیتهای ررزانه ر ماح ک نگهداشان خود م دانگ (شی انک،

کوهن ر ااررفسک .)2002 ،2

1981؛ اه نقل از یگانه  .)1894 ،نورتن  )1989( 9نییر امییگ را
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اساانگلین ر اسالد 2008 ،؛ اه نقل از یوسف .)1894 ،
والس  ،2008( 11اه نقل از رخاییان  )1891 ،در پژرهشی

اما مشکالت جساان نسبت اه مشکالت رران اه دنییل
وسا دو زیاد ر ناود ای رن که دارنگ در این اایوم ایشیا

که ا رری ایاارا س طان انجام داد نشیا داد ،ایایاران کیه

اهانوا ایااری شناخاه م شونگ؛ اهطوریکه ایشا می دم ای

امیگ اه زنگو ایشا ی دارنیگ دی تی از ایایارا ناامییگ تسیلیم

این ااررنگ که ایااری ،ه نیو رعیعیت غی ایادی در ایگ

م شونگ ،چ ا که امیگ تج اة انسان پیچیگوای اسیت کیه

است که سب

ا رز ناراحا  ،االک د ایگ ر ییا نگ انی فی د

م

اااث رهای از رنج ر معنیادار شیگ نحظیههیای ایاق مانیگة

مباال یا اط افیا ار م و دد (مسعودنیا .)1887 ،در میا سیل
از ایااریهای ارر ر کوچک شایع در این انسا ها ،ا خی

ااررنگ که ف دی که اه آینگو امیگ نگارد ،محکوم اه فناست ،زی ا

از ایااریها اه دنییل ماهییت آسیی رسیا خیود از اهاییت

اا از این رفان امیگ ،اتکا رران نیر از دست می ررد ر موجی

ایشا ی ا خوردار هسانگ .این ایااریها را ایااریهای میرمن

سقوط ر پوسیگو ررحی ر جسیا می وی دد (ف انکیل ،
 .)2008امیگ اه زنگو در ایاارا  ،اه تفک مثبیت امییگاخش ر

ایاارا ِ رراهم

م و دد (والس  .)2008ررا شناسا ا این
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ر صع انعالج م نامنگ که درا دارنگة ایااریهای راوی دار ر
غی راوی اودو ر از مهمتی ین الیل می رمیی ر نیاتوان در

توانای ایشا تحال مشکالت ر نوا س سیخا  ،نییاز دارد ر

کشورهای پیش فاه ر درحالتوسعه است (رحاان .)1890 ،

از ای ینرر نیازمنییگ توانانییگی در کنا ی ل اواطییف ر مییگی یت

یک از این ایااریها ایااری میونا اسیکلوررری  8ییا

احساسات است (ایگخوری.)1894 ،

ایااری ام.اس اودو که نوا ایااری سیسام ااالاب م کیری

اواطف ،اخش مهم ر اساس زنگو ه انسا را تشکیل

است .در این ایااری اایق حفاظا سلولهای االیب یعنی
میلین 4ر هاچنین خود سلولهای االیب از ایین می ررد .از

م دهنگ ،اه وونیه ای کیه تالیوی زنیگو ایگر آ پنیگاری
دشواراست .ریژو هیا ر تغییی اواطیف ،چگیونگ ارتبیاط

این رر پیام های االب مخاا و شگو از مغر ر نخا  ،میگارهای

ااطف ر مگی یت آ ر درک ر تفسی اواطف ،نقشی مهیم

کوتاه را م پیااینگ که منج اه ناتوان های جسا م و دد

در سالمت ررا اف اد دارد (ایگخوری .)1894 ،ایشیا افی اد
در رریارری اا موقعیتهای ووناوو هیجیا هیا ر ایواطف

که در اف اد مخالف مافارت است (اررتو  ،ه ارا ،ی  ،رنگار،
راموکوپییاال )2007 ،1؛ امییا ه ی ایاییاری اییهجییر مشییکالت

مافارت از خود نشا م دهنگ ،اما هیجا ها ر اواطف منفی

جساان ا ای ف د ایاار ،مشکالت دیگ ی را نیر اه رجیود

شگیگ غیی اادی است ر نیه تنها سازنیگو نیست ،الکه آثیار

2. Knaul, Arreola-Ornelas & Mendez-Carniado
4. Myelin
6. Klug
8. Cleton
10. Schrank, Stanghellini & Slade
12. Ferankel

1. Myers DG & Diener
3. Multiple sclerosis
5. Orton, S. M. et al
7. Fromm
9. Nowotny
11. Glasser
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مخ ب ر زیا ااری نیر دارد (اهبودییا  .)1894 ،زییاد ر کیم
اود هیجا هیا ر اواطیف افی اد را منجی ایه ناسیازواری،1
پ خاشگ ی ،2خشم ،8نف ت ،4اعط اب 1ر ...م کنگ که کنا ل

آزادی 14ر خودمخااری ،تف یح ر نذت 11می وی دد (ماتیایو،
درنین ،کاتر ر ریال

12

.)2014 ،

این پژرهش اا هگف ا رس تأثی ررا درمان و ره ا

نشگ آ  ،اهگاشت رران ر ااطف فی د را ایه وونیه جیگی

مبنای تئوری اناخاب ا امییگ ایه زنیگو ر کنای ل اواطیف

تهگیگ م ناایگ (ییگانه  .)1894 ،منظیور از مهیارت کنای ل

ایاارا  MSانجام و فاه است ر در این پژرهش اا در ف عیه

اواطف این است که ف د ایاموزد ،چگونه اواطف خود را در

ررا ر هسایم که اه ق ار ذیل است.

موقعیت های ووناوو تشخیص دهگ ر آ را اای از ر کنای ل

 .1ررا درمان و ره ا مبنای تئوری اناخیاب ای امییگ ایه

کنگ (و رس .)1998 ،2مهارت کنا ل اواطف ای جنبیه هیای

زنگو ایاارا مباال اه  MSتأثی دارد.

مخالف زنگو ف د ،تعامیل ایین فی دی ،اهگاشیت ررانی ر

 .2ررا درمان و ره ا مبنای تئیوری اناخیاب ای کنای ل

سالمت فیریکی ر جسیا ری تیأثی می ویذارد (دانهیام،7

اواطف ایاارا مباال اه  MSتأثی دارد.

 .)2018انگیشانگا معاقگنگ اها است اهجای آنکه از ای رز
هیجا ها جلووی ی کنیم ،آثار راکنش آنها را کاهش دهیم تیا

روش
روش پژوهش ،جامعة آمااری و نموناه :ایین پیژرهش ایه

داشاه ااشیم (ایگخوری .)1894 ،درراقیع ،میگی یت ر کنای ل

ررش نیاه تج ا اا ط ح پیش آزمو ر پ آزمو ایا وی رو

م شود اف اد ،اواطف خیود را در موقعییت

کنا ل اج ا و دیگو ر جامعة آماری آ را هاة ایاارا مباال اه

ا رز دهنگ ر اا مگی یت هیجا های

 MSم اجعهکننگو اه انجان  MSاساا تهی ا در سیال 1892

ف صت کاف ا ای تالایم های اها  ،آینگو نگی ی ر خالقییت
اواطف موج
مناس

ر اه شیوو مناس

مخالف ،راقعاین ،نیکانگیش ،سخترر ر امیگرار اه زنیگو

تشکیل دادوانگ؛ که از میا آنا  80نف ایهصیورت دارطلبانیه

و دنگ (اسگی ر سعیگی.)1892 ،

اناخاب ر اه ررش تالیادف سیادو ایه در وی رو آزمیایش ر

ررا شناسا ا این ااررنگ کیه ایشیا رفاارهیا ،اکاسیاا

کنا ل تقسیم شگنگ.

است ر م توانیگ تحیت شی ایط آموخایه شیود .از ایین رر
مؤث اه رجیود آمیگو اسیت کیه راقعییتدرمیان  8ر تئیوری

لدادهها

روشاجراوتحلی
اااییگا از ه ی در و ی رو پ ییشآزمییو و فاییه شییگ کییه شییامل

اناخاب 9یک از این رریک دها است .تئوری اناخاب اهانوا

پ سشنامههای ذیل است:

رریک دهای مخالف اا هگف ساخان افکیار ناکارآمیگ ر غیی

نظ یه پشایبا رریک د راقعیت درمان ارائهشیگو کیه درراقیع

 .1پ سشنامة کنا ل اواطف ریلیامر ر هاکیارا (:)1997

چارچوا ا ای راقعیت درمان اودو ر توعیح می دهیگ کیه

این پ سشنامه ا ای ارزیاا توانیای کنای ل اواطیف توسی

اف اد چ ا ر چگونه رفاار م کننگ .این نظ ییه ،شییوو کیارک د

ریلیامر ر هاکارا در سال ( )1997ساخاه شیگو ر دارای 42

مغر آدم ا ای صگرر رفاار را ایا م کنگ ر ا اساس آ ه

سؤال است که زی مقیاس های خشم ،خلق افس دو ،اعیط اب

آنچه از ف د س م زنگ ،یک رفاار است ر تاام رفاارهای ف د

ر ااطفه مثبت را در ا م وی د .این آزمو ا ای افی اد ایاالی

از درر ار ا انگیخاه م شونگ ر هگف را دنبال م ناایگ کیه

 11سال ط اح شگو است که در یک طییف نیکی ت هفیت

هگف ه رفاار ارعای یک از پنج نیاز اساسی  10اسیت کیه

درجهای از اه شگت مخانف تا اه شگت موافق تنظیم و دیگو

شامیل اشق ر احساس تعلق ،11اقا ،12قیگرت 18ر پیش فت،

ر نا ووذاری م و دد .ناایج هاسان دررن این پ سشنامیه

2. Aggression
4. Hate
6. Gross
8. Reality Therapy
10. Basic needs
12. Survival
14. Freedom
16. Mathew, Dunning, Coats & Whelan

1. Inconsistency
3. Anger
5. Anxiety
7. Dunham
9. Choice Theory
11. Love & Belonging
13. Power
15. Fun
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اا محاسبة آنفای ک رنبیا در پیژرهش طهااسیبیا  ،خرایی ،

جاع ک دو ر نا و کل اه دست م آیگ .نا ة ه فی د ایین 48

اارف  ،سعیگیپور ر حسین ( 0/84 )1898اه دست آمیگو ر

تا  240خواهگ اود ر ه چه نا و ف د ااالت ااشیگ امییگراری

هابساگ آزمو در این خ دومقیاسهای آ ر این سؤالهای
پ سشنامه نیر در سطح اطاینا  0/01معنادار اودو اسیت؛ کیه

ری ایشا ی است .رحاان ( )1898ررای ایین آزمیو را در
حگ  0/18ورارش ناودو ر پایای آ را طبق آنفیای ک رنبیا

در این پژرهش نیر آنفای ک رنبا در  0/88اه دست آمگ.

 80/11ذک ناودو است که در این پژرهش نیر آنفای ک رنبا

 .2پ سشنامه امیگ اه زنگو میل ( :)1988این پ سشینامه

در  0/89اه دست آمگ.
در ادامه ر پ

در سال  1988توس میل ر پاررز سیاخاه شیگو ر دارای 40

از اج ای پیشآزمو  ،وی رو آزمیایش ایه

سؤال اودو که در نسخههای اعگی اه  48سؤال افرایش یافایه

مگت  12جلسه  90دقیقه ای ،تحت ررا درمان و رهی ای

است ر هگف آ  ،سنجش میرا امیگراری در اف اد است .این

پایه نظ یه اناخاب اه صیورت در جلسیه در هی هفایه قی ار

پ سشنامه در طیف نیک ت از اسیار مخانف (نا و  )1تا اسیار

و فانگ ر ا ای و رو کنا ل هی مگاخلهای انجام نپذی فت .در

موافق (نا و  )1نا و وذاری م و دد 14 .مادو این پ سشینامه

اناها مجگداً از ه در و رو پ آزمو و فاه شیگ ر دادوهیا از

نیر اهصورت راررنه نا ووذاری م شونگ .اا توجه ایه اینکیه
این پ سشنامه زی مقیاس نگارد ،در پاییا تایام میادو هیا را

ط یق آزمو تحلیل کوراریان میورد تجرییهرتحلییل قی ار
و فت .در ذیل چکیگوای از جلسات درما آرردو شگو است.

جدول  .1شرح کوتاهی از جلسات درمان
ردیف

هدف

ا نامه

جلسیی یة اج ای پیشآزمو

اج ای پیشآزمو ر تکایل پ سشنامههای امیگ اه زنگو ر کنای ل اواطیف ای ای هی در وی رو،

ارل

توعیح در خالوص ررشهای اج ای کارواو ر آشنای اا قوانین و رو ر ایجاد آشنای این ااضا

جلسیی یة ا ق اری ارتباط ااطف

نشا داد صایایت ،محبت ،االقهمنگی ر پذی ش نسبت ایه م اجیع ،تعییین حیگرد مشیارکت ر

درم

سهیم اود  ،پ هیر از راگوهای غی اال

جلسیی یة توانانییگی در رس ییگ کار رری موعو مسئونیتپذی ی ر ارائه این مطل که رسیگ اه زنگو مسئوالنه هگف درازمگت
اییه مسییئونیتپییذی ی ،در نظ یة اناخاب است .هاچنین توعیح اینکه ه اال اه اناخاب انسا رااساه است ر هی وونیه
سوم
کایییک ایییه اناخیییاب اذر ر اهانهای پذی فان نیست .احث در مورد مسئونیتپذی ی رفاارها اا هگف کاک ایه افیرایش
مسئونیتپذی ی در قبال اناخاب رفاار.
مسئوالنه
جلسیی یة تأکیگ ا زما حال
چهارم

آموزش اینکه رقایع زما وذشاه ،وذشاه است ر تغیی در آنها ماکن نیست ر فق رععیت حال ر
آینگو قاال تغیی اسیت ر ارتبیاط داد وذشیاه ایه زمیا حیال ر آینیگو ،شیناخت میوارد مثبیت ر
سازما ده شخالییت ،شیناخت موانیع انجیام کارهیای درسیت ،شیناخت ررشهیا ر رفاارهیای
موفقیتآمیر وذشاه ر تشویق خود نسبت اه تک ار آنها

جلسیی یة قضارت دراارو رفاار
پنجم

هگایت ااضا در جهت قضارت در مورد رفاار خود ر اااان را که اه شکست منج م شود ،نگیاو
اناقادی اه رفاار ر ارزیاا سودمنگی آ در ارتباط اا خود ر دیگی ا  ،پیذی ش مسیئونیت در قبیال
رفاار ر نقش اناخاب در امیگراری ر امیگ اه زنگو

جلسیی یة تهیه ط ح ر ا نامه

کاک اه ااضا از ط یق ط ح ا نامههای مفیگ ر اال در جهت تبگیل رفاار ناموفق اه رفاار موفق ر

ششم

امیگاخش ا اساس تئوری اناخاب.

جلسیی یة تعهگ اه انجام ا نامه

شناخت اهایت تعهگ ،تعهگ اه اج ای ا نامه ،ایا احساس از اج ای ا نامه ر قاال پیذی ش نبیود

هفام

اهانهت اش

جلسیی یة اازخوردهییای مثبییت ،ارائة اازخوردهای مناس اه ااضا اه این صورت که ه یک از ااضا اه ایا ریژو های مثبت خود
ا رسیی ورینییههییا ر پ داخان ر از و رو اازخورد دریافت ک دنگ .هگف از این تا ین ایجاد یخشکن ا ای اازوو ک د
هشام
اناخییابهییای اییگیل ر اناخابهای ااضا است .در ادامه ه یک از ااضا اهصورت دارطلبانه در مورد اناخیاب ررشهیای
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امیگاخش ر جایگرین رفاارهای قبل اا رفاارهای امیگاخش وفتروو ک دنگ.

جایگرین
جلسیی یة نپذی فان اذر ر اهانه،
حذف تنبیه

نهم

پ هیر از ه نو اظهار نظ منف ر تحقی کننگو از ط ف مشارر ،تجگیگ تعهگ ر یا تعایق ر تجگییگ
نظ در ا نامة قبل

جلسیی یة مفهوم کنا ل دررن ر احث در مورد کنا ل دررن ر ای رن  :هگف از این مبحث آشنای اا جهتوی ی زنگو اود ااضیا
ای رنییی در رفایییار ر اا نقش منااع کنا ل آشنا شگنگ .اه ااضا در مورد نقش مخ ب کنا ل دررن ر ای رن در اواطف ر

دهم

تش یح دنیای کیف
جلسیی یة مفهومسازی ماغی های
یازدهم

جایگرین ناود نظ یه اناخاب اهجای خاللت کنا ل ای رن توعیح دادو شیگ .هاچنیین در میورد
اصول اگیه در رفاار ا اساس نظ یه اناخاب ر نقش دنیای کیف توعیح دادو شگ.
اه موعو رفاارهای مؤث در امیگ اه زنگو ر امیگراری پ داخاه شگ ر مفهوم کنا ل اواطف ر امیگ

امیگ اه زنگو ر کنا ل اه زنگو ر راهکارهای مؤث در افرایش آ مط ح و دیگ .در ایین جلسیه ایا پیل زد ایه تئیوری
اناخاب ،امیگ اه زنگو یعن راویاا اه دنیای کیف تش یح شگ .درراقع در این جلسه اه ایا رااطه

اواطف

این ماغی های مورد پژرهش ر تئوری اناخاب پ داخاه شگو ر اه نقش اناخابها اشارو شگ.
جلسیی یة اج ای پ آزمو

جاعانگی مطان

ر اج ای پ آزمو

درازدهم

افتهها
ی 
ا اساس دادوهای جاعیت شناخا پژرهش ،از  80نف ناونه

دادو های تحقیق ر امکا مقایسة اها ناایج از ررش های آمیار

 11نف ( )%82/22زیی دییپلم 18 ،نفی ( )%48/88دییپلم تیا

توصیف شیامل مییانگین ،انحی اف معییار ،کاای ین نای و ر

نیسان

ر  2نف ( )%20نیسان

ر ااالت اودو ر میانگین سن

در این قسیات ایهمنظیور تبییین اینی ر سیازما یافایة

ایشا ین نا و اسافادو شگ.

مجاییو ااضییای ناونییه ا اا ی اییا  84/12سییال اییا انح ی اف
اساانگارد  2/24است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرهها پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای پژوهش
آزمایش
شاخص

ماغی

امیگ اه زنگو
کنا ل اواطف

میانگین

اساانگارد

اساانگارد

پیشآزمو

22/07

8/12

27/48

پ آزمو

29/82

8/89

28/88

8/12

پیشآزمو

44/81

8/12

42/21

9/48

پ آزمو

49/92

9/82

41/98

9/12

از مگاخله یعنی در م حلیه پی آزمیو

نسبت اه م حله پیش آزمو در و رو آزمیایش افیرایش یافایه
است.
پ

انح اف

میانگین

انح اف
8/89

ا اساس جگرل شاارو  2میانگین ماغی امیگ اه زنگو ر
کنا ل اواطف پ

وواو

اسافادو شگ .ازآنجاکه امیگ ایه زنیگو ر کنای ل اواطیف ایا
یکییگیگ رااطییة منطقیی ر آمییاری دارنییگ ،ایی ای ا رسیی
تفارت های میانگین در و رو آزمایش ر کنا ل پ از مگاخله
اییا حییذف اث ی پ ییشآزمییو از آزمییو تحلی یل کوراریییان

ا ای ا رسی معنیاداری تفیارت مییانگین هیا در م حلیة

چنگماغی و اسافادو شگ .قبل از انجام ایین آزمیو ایه ا رسی

آزمو در و رو آزمایش ر کنا ل از آزمو آماری مناس

پیشف ضهای آزمو پ داخاه شگ.
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جدول  .3بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد پژوهش

امیگ اه زنگو
کوناوو رف -اسای نوف

هاا وونه که ناایج جگرل شاارو  8نشا م دهگ ،مقیگار
 zکوناوو رف -اسای نوف در هی یک از ماغی هیا معنیادار

کنا ل اواطف

Z=0/74

Z=0/90

p=0/24

p=0/89

یههاو
آزمونفرض 
فرضیة اول :ررا درمان و ره ا مبنای تئوری اناخاب ای

نیست ،این اه معنای ن مال اود توزیع نا وهای ماغی هاست.

امیگ اه زنگو ایاارا مباال اه  MSتأثی دارد.

اییهمنظییور ا رس ی پ ییشف ی ض اعییگی ،ا ق ی اری تسییاری
راریان ها مورد آزمو ق ار و فت که ایا اسیافادو از آزمیو

فرضیة دوم :ررا درمان و ره ا مبنای تئوری اناخاب ای

نوین اه ا رس آ پ داخاه شگ .ناایج این آزمو در ذیل قاال
مشاهگو است.

کنا ل اواطف ایاارا مباال اه  MSتأثی دارد.
ا ای پاسیخگوی ایه ف عییات فیوق نایایج تحلییل
کوراریان

هاا طور که در جگرل شاارو  4نشا دادو شیگو اسیت،

یک راهه در مان مانکوا آرردو شگو است کیه

در جگرل شاارو  4قاال مشاهگو است.

آزمو نوین ا ای هی یک از ماغی های فوق معنادار نیسیت،
اناا این راریان

در وی رو آزمیایش ر کنای ل در ماغی هیای

پژرهش یکسا است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا برای متغیرهای پژوهش
متغیر

توان

SS

df

MS

F

p

اندازة اثر

امیگ اه زنگو

1128/81

1

1128/81

21/84

0/001

0/48

0/99

کنا ل اواطف

411/94

1

411/94

21/09

0/001

0/78

1/00

آماری

هاا طور که در جگرل شیاارو  4مشیخص شیگ ،ایا

اواطف در ایاارا و دیگو است که میرا تأثی یا تفارت

کنا ل پیش آزمو ایین ایایارا شی کت کننیگو در وی رو

آ ا اا اا  0/78است .ا هایین اسیاس هی در ف عییه

آزمایش ر کنا ل در نای و هیای مییرا امییگ ایه زنیگو

پژرهش تأییگ و دیگ.

تفارت معناداری ایجاد و دییگ ()p>0/001؛ ر ایین ایگا
معن است که درما و ره ا مبنای تئوری اناخاب ،در
و رو آزمایش نسبت اه و رو کنا ل ،موج

افرایش امیگ

نتیجهگیری

بحثو
ناایج حاصل نشا داد درما و رهی ای مبنیای تئیوری

اه زنگو و دیگو است ر مییرا تیأثی ییا تفیارت در آ

اناخاب ا امیگ اه زنگو ر کنا ل اواطف معنیادار ایود،

ا اا اا  0/48است .هاچنین دادوهای جگرل فیوق نشیا
م دهگ ،اا کنا ل پیشآزمو این ایاارا ش کتکننیگو در

اگین معن که و رودرمان ا مبنای تئوری اناخاب اااث
افرایش امیگ اه زنگو ر کنا ل اواطف در ایین ایایارا

و رو آزمایش ر کنا ل در نا وهای کنای ل اواطیف ایین

مباال اه ام.اس شگو است.
یافاه های این پیژرهش ایا نایایج پیژرهش هیای یوسیف

این رر ،اا توجه اه افرایش نا وهیای کنای ل اواطیف در

( )1894اا انوا تعییین اث اخشی ررا درمیان و رهی ای

و رو آزمایش در م حله پیشآزمو  ،م توا وفت درما
و ره ا مبنای تئوری اناخاب موجی افیرایش کنای ل

مبنای تئوری اناخیاب ای میگی یت هیجیا هیا ر اواطیف ر

در و رو تفارت معنیاداری ایجیاد و دییگ ( .)p>0/001از

تابآرری دانشجویا هاسو اودو که نشیا می داد ،راقعییت
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درمیان در اهبیود هیجیا هیا ر اواطیف میؤث ایودو اسییت.

ایشا اه کنا ل رفاار خود ،اسافادو از اادتهیای مهی ررزی،

هاچنین این پژرهش ایا پیژرهش ییگانه ( )1894پی امیو

آواه در مورد شگت نیازها ر ایجاد ح

تعیین اث اخش آموزش تئوری اناخاب ا مگی یت اواطف ر
سخت رری معاادین مباال اه هپاتیت تحیت درمیا کلینییک

ا ای ارعای نیازهای خود می توانیگ نقیش مهای در کنای ل
اواطف منفی ر امییگراری ایه زنیگو داشیاه ااشیگ .هیگف

اازتوان ااایاد مشهگ که نشا م داد آموزش تئوری اناخیاب

جلسهها اهطورکل این اود که ایاار دراارو کنا ل زنگو خیود

ا افرایش سخترری ر مگی یت اواطف تأثی مثبت داشیاه

را اه دست آررد ،هاچنین اه اف اد فهاانیگو شیگ کیه رعیعیت

است ،هاسو است .یافاه های پژرهش پاکراد ر محاگ درست

کنون شا ه طوری که هست م توانگ اا اناخابهای درسیت

( )1898را نیر که پی امو تأثی راقعیت درمان انجام پذی فت

ر هگفانگ تحت کنا ل ق ار وی د ،انیاا این ااییگ اناخیابهیای

ر نشا داد که این رریک د م توانگ امیگ اه زنگو را افرایش

مسئوالنه داشاه ااشنگ .این ررش درمان  ،افی اد را مسیئول ایار

کاهش احساس تنهای و دد را نیر م توا ایه

م آررد .در این رریک د اف اد یاد م وی نگ کیه تفکی  ،رفایار ر

دهگ ر موج

مسیئونیت در افی اد

1

نوا هاسو اا یافاههای این پژرهش دانست.

احساس که تج اه م کننگ تحت کنا ل خودشا است (آمیر ،

در تبیین این یافاه می تیوا انیوا داشیت کیه در طی
جلسات اا ش کتکننگوا سع ا آ شگ تا ا پ ررش ح

 ،2011اه نقل از اباس مونیگ.)1891 ،
جلسههای درما اا ایجاد یک جو درمیان انسیا و ایانیه

مسئونیت ا ای ارعای نیازهای انیادین خود ،رهای از کنا ل

ش ر م شگ ر اعگ از آ م اجعا اایگ تعیین م ک دنیگ کیه

ای رن ر آشنای اا دنیای کیف خود اا اسافادو از فین سیؤال

چه خواساههای دارنگ ر ا ای رسیگ اه این خواساههیا چیه

کیی د ایی ای اکاشییاف ااییل کیی د تأکیییگ شییود ر اییین

کارهای م خواهنگ اکننگ .سؤال ها که یک از فنو راقعییت

مسئونیتپذی ی ر رسیگ اه کنای ل دررنی ایهجیای کنای ل

درمان است از م اجعا پ سییگو می شیگ تیا از ایین ط ییق

ای رن ر آشنا شگ اا دنییای کیفی از ط ییق خودافشیای ر

م اجع رادار اه تفک دراارو یک طی ح االی سیادو ر دقییق

درنایجه شناخت ه چه ایشا خود ،ااایث افیرایش امییگ ایه

اشود ر از این ط یق ااوانگ رععیت زنیگو خیود را اهبیود

زنگو در ااعیاد وونیاوو و دییگ .درراقیع ویاه مشیاهگو

اخشگ ر اا این اهبود احساس اها ی داشاه ااشیگ ر درنایجیه

م شود که اف اد اناظارهای مافارت ر غی راقعاینانهای درایارة
نحوة ارعای نیازهای اساس ر شگت نیازهیا دارنیگ .نیذا ایا

امیگ اه زنیگو اهبیود ر افیرایش پییگا کنیگ .یکی از دالییل
اناخاب این رریک د این است که در این رریک د نگاو والس

توجه اه این مسئله او اه اف اد در مورد نیازهای اساس آنهیا

در آسی شناس رران اه ف د نگاو م یض یا نقص در رفایار

آموزش دادو شود ،این آواه از نیازها ر تالش ای ای تیأمین

نیست .نگاو ار اه ف د این است که ری توانای هیای خیود را

نیازهای خود م توانگ ا رعایت آنها از زنگو ر امییگراری

اه درسا اسافادو نا کنگ ،کیار کی د در زمیا حیال ر ایه

اه زنگو اث شگ ف اگذارد .درنایجه ،آموزش اصول نظ ییه

سوی آینگو است ،ایجیاد پیونیگ ایاطف اسیاس کیار اسیت.

اناخاب ،آواه داد اه اف اد در مورد شگت نیازهای آنیا ر

درما جو از خودش صیحبت کنیگ نیه از دیگی ا  ،در میورد

مسئونیت در اف اد ای ای ارعیای نیازهیای خیود

رفاارهای اگ اا درما جو هاگن نا شود ،ف د دائااً در حیال

م توانگ نقش مها در ایجاد ر اهبود امیگ اه زنیگو داشیاه

ارزیاا رفاار خود ر دارری ر میورد اناقیاد قی ار داد خیود

ااشگ .در ط جلسه های و ره سع ا آ شگ تا اا اسافادو
از آموزش اصول اساس راقعیت درمان این ام تحقق یااگ ر

است نه دیگ ا ر این رفاه رفاه اه ار اینش م دهیگ .در ایین
رریک د اخالق ،ف هنگ ر حق ر نیاحق اثی ااییق در ررنیگ

ایجاد ح

اییا ایجییاد ح ی

مثبییت در اییین اف ی اد از ط یییق ررشهییای

درمییا دارد (مییارکان ،2018 ،2اییه نقییل از دریییای .)1894

خودیاری (شیوو های تا کر ا امور مثبت ر مثبیت انگیشی )

هاچنین این رریک د تالش دارد تا ف د نیازها ر توانای هیای

اااث کاهش اعط اب ر مگی یت اواطف منف ااشییم .پی

خود را شناخاه ر ا آررد صحیح از آ داشاه ااشگ .چنانچه

اهطورکل م توا ا آررد ناود که اا کاهش کنای ل دیگی ا ،

در مقگمه آمگ ،پژرهشهای انجام شگو نیر تأییگ م کننیگ کیه

اسافادو کاا از اادتهای مخ ب خاللت کنا لو ی ،توجه

ر انگییرة پیش فت

2. Markman

ایین شناخت میوج

افیرایش ارتنف

1. Omiz

 / 44دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

ف دی ر درنایجه افرایش امیگ اه زنگو ر رعایاانگی در ف د

شود ر یا تعگاد ش کتکننگوها کیم ااشیگ .نیذا پژرهشیگ در

م و دد .در هاین راساا ،تئیوری اناخیاب ایه فی د آمیوزش

اعض مواقع مجبور اود زمان از جلسه را ایه ت غیی

ااضیا

م دهگ که چگونه ا ای ارعای نیازهای فی دی ر ای اسیاس
راقعیت ،هگف وذاری ناایگ .ط اح ر اجی ای ا نامیه رییری

اهمنظور ش کت منظم اخاالیاص دهیگ .2 .رجیود ا خی از
قوانین خاص انجان اا ا نامههای و رودرمیان تیگاخل پییگا

آواهانه ا ای رسیگ اه هگفهیای کوتیاومیگت ر النگمیگت

م ک د ر اااث کنگ شگ پیش فت و روها م شگ.

م شود تا راهب دهای ا ای مگی یت اواطیف شیکل

هاچنین پیشنهاد م وی دد ،ایین تحقییق در جامعیههیای

موج

وی نگ .این ام اا پژرهشهای انجام شگو نیر اه تأیییگ رسییگو

آماری دیگ نیر مورد پژرهش ق ار وی د تا مشخص شود آییا

است (پ یش ،2010،1اه نقل از صاحب .)1890

راقعیتدرمان قادر است تغیی ات را در میرا امیگ اه زنگو

دسایاا اه جامعة سیانم در وی ر سیالمت افی اد جامعیه

ر کنا ل اواطف اه رجود ایاررد یا خیی ؟ پیشینهاد می شیود

است .راقعییتدرمیان ایه طی ق مخالیف زمینیهسیاز اهبیود

مطانعههای طوالن ت ر اا پیگی یهای النگمگت انجام ویی د.

رععیت ررا شناخا ایاارا و دییگو ر توانسیت در کنای ل

پیشنهاد م شود در تحقییقهیای اعیگی ایا ایین موعیو ییا

اواطف ر افرایش امیگ اه زنگو در ایاارا ام.اس اثی اخش
ااشگ .یک از ط ق کیه ایه راسیطة آ شی کتکننیگوا در

موعو های شبیه این از آزمو های هااا ا ای پیش آزمیو ر
پ آزمو اسافادو شود ر پ آزمو در فاصله زمان ایشا ی

راقعیت درمان افرایش امیگ اه زنگو ر کنا ل هیجیا هیا ر

اهانوا پیگی ی اج ا و دد تا درام مگاخلهها مشخص وی دد.

اواطف منف را نشا م دهنگ ،نردیک ناود دنیای کیف ایا

پیشنهاد می شیود در پیژرهشهیای آتی ایا افیرایش تعیگاد

دنیای راقع است .هنگام ف د م توانگ احساس کنیگ کیه از

آزمودن ها ،ق ار داد دررو پیگی ی ر انجام مطانعه در قانی

یک زنگو امیگاخش ر ااری از ه وونه مشیکل ا خیوردار

سه و رو (که در آ یک وی رو راقعییت درمیان ر رریکی د

است که این دنیای راقع ر دنیای کیف ارتباط ا ق ار نااییگ.

تئوری اناخاب ،و رو درم یک رریک د درمان دیگ ر وی رو

هاا طور که مشیاهگو و دییگ ،شی کت در راقعییت درمیان

سوم اهانوا و رو کنا ل مگ نظ ق ار وی د) اه ا رس دقیقتی

توانست اا ا رسی ر تالیحیح مسیائل ازجالیه مواجهیه ایا

اث اخش راقعیت درمان ا کنا ل اواطف ر امییگ ایه زنیگو

راقعیت ،قبول مسئونیت ،شناخت نیازهای اساس  ،تا کر ای
اینجا ر اکنو ر کنا ل دررن  ،موج اااااداهنف ر انگیرو،

پ داخاه شود .پیشنهاد پژرهشگ اه محققا آت که قالگ انجام
پژرهش در حوزو ایاارا ام.اس را دارنگ این است که اه ارائیه

امیگ اه زنگو ر مگی یت مؤث در کنا ل اواطف منف و دد.

مگاخلهها درما انف ادی ا ای این اف اد نییر اپ دازنیگ .پیشینهاد

در خالوص محگردیت های پژرهش حاع م تیوا ایه

م شود مباحث م تب اا این پژرهش اه طی ق مخالیف نظیی

این موارد اشارو ناود که .1 :ررش ناونیهویی ی در دسیا س

جرروهای آموزش  ،ا رشور ر  ...در اخایار افی اد قی ار ویی د.

یک از محگردیتهای اصل پژرهش اودو که تعایمیافاههای

پیشنهاد م و دد که در ا نامیههیای اایوم م اکیر درمیان ر

پژرهش را محگرد م ناود .2.این پژرهش محگرد اه ایاارا

آموزش  ،رریک د راقعییت درمیان ر نظ ییه اناخیاب در نظی

ز مباال اه ام.اس اود که هاین امی موجی

محیگردیت در

و فاه شود .انجان ام.اس یک ا نامه جامع ا ای تحت پوشش

تعایم ناایج م شود .8.ازآنجاکیه اارارهیای پیژرهش از نیو

ق ار داد اکث یت ایاارا توس ا نامههای راقعیت درمیان در

خودورارش اود .نذا این تحقیق م توانگ محگردیت م ایوط
اه پ سشنامه داشاه ااشگ .اها ایود از ررشهیای مالیاحبه ر

نظ ی اگی ی د .پیشیینهاد م ی شییود درمییانگ ا از ای ین ررش در
پیشگی ی از مشکل ایاارا اسافادو اب نگ.

مشاهگو نیر اسافادو م و دیگ .4.دشواریهای م تب ایا اخیذ
مجوزهای الزم ا ای ناونهوی ی ر دسا س اه ااضای ناونه

تشکروقدردانی
اا سپاس ر قیگردان از م کیر توسیعه پیژرهشهیای ایانین

توجه اه اینکه ش کت در جلسه ها ا ای ایاارا دشیوار ایود.

ایاارساا حض ت رسول اک م (ص) ) ،(RCRDCته ا کیه

این موعو اااث م شگ واه جلسهها اا تأخی تشکیل

در ری ایش این مقانه نویسنگوا را یاری ناودنگ.

یک دیگ از محگردیت های ارر

تحقیق حاع ایود  .1ایا
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