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Abstract
Introduction: Quality of life in families with disabled children is usually lower than
normal. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of
group therapy on improving mental health, happiness, and quality of life of parents with
disabled children.
Materials and Methods: The statistical population of this study was all parents with
disabled children in Yasuj city, during year 2015, and the sample of this study was
selected by simple random sampling. Thirty individuals were selected in each group of
15 patients. The experimental group participated in 10 courses of 90 minutes. Before and
after treatment, both groups responded to the Oxford Happiness Scale questionnaire
and a short form of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire. Data
were analyzed using analysis of covariance.
Results: The results of covariance analysis showed that factual education therapy had a
significant effect on improving mental health and happiness and improving the quality
of life of parents with disabled children (P ≤ 0.05). Also, the results of the subassumptions of the research showed that there was a significant difference between the
results of single-variable covariance analysis for all components of happiness and quality
of life between the two groups (P < 0.001).
Conclusions: It can be concluded that the reality of therapy has had an increasing
effect on the quality of life and the happiness of parents. The results of this study can be
helpful for family therapists, family clinical psychologists, welfare organizations, and the
Association for the Protection of Disabled People.
Keywords: Reality Therapy, Happiness, Mental Health, Quality of Life, Parents with
Disabled Children.
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 1گروه مشاوره خانواده ،اداره آموزش و پرورش شهرستان مارگون ،مارگون ،ایران
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چکیده
مقدمه :کیفیت زندگی در خانوادههای دارای کودک معلول معموالً سطح پایینتری از حد نرمل دارد .بنابراین هدف
پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سالمت روان ،شادکامی و بهبود
کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول بود.
مواد و روشها :جامعه آماری پژوهش ،کلیه والدین دارای کودکان معلول شهر یاسوج در سال  1394بود .افراد
حاضدر در این پژوهش با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده  38نفر انتخاب شدند که در دو گروه  11نفر قرار
گرفتند .گروه آزمایش تحت مداخله واقعیت درمانی به صورت گروهی در طی  18جلسه  1/1ساعته قرار گرفتند .قبل
و بعد از درمان هر دو گروه به پرسشنامههای مقیاس شادکامی آکسفورد و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی
سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادند .دادهها با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سالمت روان و
شادکامی و بهبود کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول تأثیر معنی دار داشته است ( .)P > 8/81همچنین
نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که برونداد تحلیل کواریانس تک متغیره برای همه مولفههای شادکامی و
کیفیت زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (.)P > 8/881
نتیجهگیری :میتوان این گونه نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین اثر افزایشی
داشته است .نتایج این پژوهش میتواند برای خانواده درمانگران ،روان شناسان بالینی خانواده ،سازمان بهزیستی و
انجمن حمایت از افراد معلول کمک کننده باشد.
کلمات کلیدی :واقعیت درمانی ،شادکامی ،سالمت روان ،کیفیت زندگی ،والدین دارای کودک معلول.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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روش کار
این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بود ،جامعه آماری پژوهش
حاضر تمام والدین دارای کودکان معلول شهر یاسوج در سال
 1394بود .جمعیت مطالعه نیز تمام والدین معلولین مراجعه
کننده به بهزیستی شهر یاسوج بودند که از بین آنها تعداد 38
نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو
گروه مداخله و کنترل گمارش شدند .مالک ورود به پژوهش
شامل :والدین بین سنین  28تا  48سال؛ نمره کمتر از میانگین
شادکامی در پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،نمره کمتر از
میانگین کیفیت زندگی در پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان
جهانی بهداشت؛ عدم وجود اختالل طبق مصاحبه قبل از اجرای
آزمایش توسط پژوهشگر و گذشتن حداقل دو سال زندگی با
کودک معلول و معیارهای خروج از پژوهش عبارت بود از ،به
وجود آمدن مشکالت جسمانی برای افراد گروه که در جریان
آموزش اختالل ایجاد کند ،استفاده از داروهای خاص در فرایند
درمان که بر خلق اثرگذار باشند و غیبت بیش از یک جلسه در
فرایند درمان .تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس ویژگیهای
آماری نمونه از آزمون لوین و تحلیل کواریانس ساده و چند
متغیره و برای بررسی معنیداری تفاوت گروه آزمایش با کنترل
اثر پیشآزمون بر پسآزمون استفاده شد .در این پژوهش از
رویکرد واقعیت درمانی استفاده شد که در طی  18جلسه 1/1
ساعته به شرکتکنندگان ارائه شد .در این برنامه ،در هر جلسه،
ضمن مرور آموزشهای ارائه شده در جلسه قبلی و پیگیری
انجام این آموزشها ،گام بعدی آموزش آغاز شد (جدول .)1
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شادی و نشاط از نیازهای روحی و فطری انسان است که در
بسیاری از جنبههای حیاتی وی نقش مؤثری ایفا میکند .اصوالً
همه دوست دارند شاد باشند و از نشست و برخاست با افراد شاد
لذت میبرند .روان شناسان بر وجود تاثیرات شادی و نشاط بر
جسم و روح انسان اذعان دارند و آن را عامل مؤثر در بهداشت
روانی جامعه میشمارند که برای گذراندن بهتر زندگی و رسیدن به
اهداف و فائق آمدن بر مشکالت و بی اثر کردن احساسات منفی
مانند افسردگی ،ترس ،غم ،اندوه و نگرانی و  ...الزم و حتمی است.
ضرورت شادی و نشاط حتی در برنامهریزیهای اقتصادی و
اجتماعی دولتها نیز خود را نشان میدهد [ .]1اگر دولتها به
افزایش شادی و نشاط قشرهای مختلف جامعه خود ،به ویژه
خانوادهها توجه کنند در رسیدن به اهداف مورد نظر موفقتر
خواهندبود .در پرتو چنین برنامههایی شور و نشاط ،عشق و امید به
زندگی و طول عمر افزایش مییابد و زمینههای گسترش صفا و
صمیمیت فراهم میشود [ .]2داشتن خانوادهای شاد سبب میشود
فرزندانی شاد و با نشاط پرورش یابند و با کاشتن بذر شادمانی و
نشاط در جامعه ،زمینه توسعه و بالندگی کشور فراهم میشود.
انسان در زندگی روزمره و بر اثر اتفاقات و حوادث یا کار و
فعالیتهای روزانه و حرکت در پیچ و خمهای دشوار زندگی دچار
خستگی و مالل میشود که برای رهایی از این افسردگی ناشی از
فعالیت و سنگینی کار و فشار روحی و روانی ،باید بخشی از اوقات
خود را به شادی و نشاط اختصاص دهد [ .]3بنابراین آنچه انجام
این پژوهش را ضروری مینماید اهمیت و فواید توجه به نقش
شادی و نشاط در جامعه و اثر آن بر شخصیت و همچنین نفش
هوش هیجانی و تأثیر آن بر ویژگیهای رفتاری ،شخصیتی و
عاطفی و موفقیتهای شغلی و حرفهای و افزایش توان کار و بهره
وری میباشد [ .]4پدیده معلولیت سابقه طوالنی در تاریخ زندگی
بشر دارد .تحقیقات باستانشناسان نشان میدهد که انسانها
همواره از ناهنجاریهای اسکلتی در رنج بودهاند .در طی دهه اخیر،
مسأله معلولیت به یکی از مواردمهم پژوهش در حیطه سالمت بدل
شده است [ .]1سازمان بهداشت جهانی بررسی مسائل افراد دارای
معلولیت را جزء اولویتهای تحقیق و مداخله خود اعالم کرده
است .یک دهم جمعیت جهان با نوعی معلولیت به زندگی خود
ادامه میدهند .تعدی به حقوق افراد دارای ناتوانی ،پدیدهای است
که در اغلب کشورها دیده میشود و گاه به عنوان یکی از مسائل
حاد که باید به طور خاص به آن توجه کرد ،مطرح میگردد [.]6
واقعیت درمانگران به درمانجویان کمک میکنند تا در ارتباط با
خواستها و نیازهای خود ،انتخابهای مسئوالنه داشته باشند [.]7
لذا اهمیت این پژ وهش از زبان پژوهشگر بدین شرح است که
نگهداری از افراد معلول ،زندگی کردن با آنها و اختصاص دادن
بخشی از زمان و وقت خود برای انجام کارهای آنان و رسیدگی به

این افراد ،ممکن است در زندگی عادی این خانوادهها اختالل ایجاد
کند .با توجه به مشکالت این خانوادهها و بار مسئولیت والدین افراد
معلول ،اهمیت توجه به والدین افراد معلول و اثرات روانشناختی
در جهت کاهش آالم والدین و افزایش شادکامی و باال بردن کیفیت
زندگی والدین دو چندان میشود .به این منظور رویکردهای
مختلفی برای بهبود زندگی این دسته از افراد جامعه وجود دارد.
یکی از این رویکردها ،واقعیت درمانی است و سعی میگردد برای
شرکتکنندگان بیشترین منفعت را به همراه داشته باشد .با توجه
به این که متغیرهای این پژوهش از متغیرهایی هستند که در
جهت ثبات و خوشحالی اعضای خانواده انتخاب شدند ،این پژوهش
میتواند راهگشای توجه به نقاط قوت و مثبت خانواده و اعضای آن
باشد و نیز برای جامعه سودهای زیادی به بار بیاورد و همچنین
الگویی باشد برای مشاوران و روان شناسان خانواده که در کار
بالینی با خانوادهها نباید فقط به جنبه منفی مسائل خانوادهها توجه
نمود بلکه باید به جوانب مثبت نیز توجه ویژه داشت.
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جدول  :1خالصه شرح ده جلسه  98دقیقهای مداخله واقعیت درمانی هارلمنبوس و هالبورن []7
جلسه دوم

آشنایی اعضا با هویت خود و انواع هویت و ویژگیهای هویت موفق و هویت شکست.

جلسه سوم

آشنایی اعضا با چگونگی پذیرش مسئولیت رفتارهای خود و آشنایی اعضا با اهمیت و ضرورت مسئولیتپذیری در زندگی.

جلسه چهارم

آشنایی اعضا با نیازهای اساسی و مؤثر در زندگی واقعی و تأثیر نیازهای اساسی در زندگی و توانایی آنان در انتخاب بهترین شیوه جهت دستیابی به نیازهای اساسی.

جلسه پنجم

آشنایی اعضا با چگونگی طرحریزی حل مشکل و برنامهریزی جهت زندگی فعلی و در حال حاضر خود.

جلسه ششم

آشنایی اعضا با شیوه تعهد نسبت به انجام و عمل کردن طرح و برنامههای صورت گرفته.

جلسه هفتم

آشنایی اعضا با چگونگی عدم پذیرفتن عذر و بهانه در خصوص اجرای طرحها و برنامههای انتخاب شده.

جلسه هشتم

آشنایی اعضا با چگونگی تأثیر تنبیه در عدم ایجاد رابطه مناسب.

جلسه نهم

تشخیص نشانههای یأس و ناامیدی و کسب برخی مهارتها در رویارویی با موقعیتهای یأسآور.

جلسه دهم

مرور تکالیف جلسات قبل و جمعبندی مطالب گفته شده با توجه به جلسات قبل.

مقیاس شادکامی آکسفورد
این پرسشنامه دارای  29ماده بوده و توسط آرگیل و لو
( ) 1998ساخته شده است و پنج عامل رضایت ،خلق مثبت،
سالمتی ،کارآمدی و عزت نفس را در بر می گیرد .پاسخ ها در
یک مقیاس  4درجهای از صفر (اصالً) تا سه (زیاد)،
نمره گذاری میشوند .نور ( ،)1993با استفاده از فرم
کوتاهتری از فهرست شادکامی ،ضریب آلفای  8/04را در
مورد  108آزمودنی به دست آورد .فرانسیس ،براون ،لستر و
فیلیپ ( ،)1990در یک پژوهش بین فرهنگی در کشورهای
انگلیس ،آمریکا ،استرالیا و کانادا به ترتیب ضرایب آلفای
 8/09 ،8/98 ،8/09و  8/09را گزارش کردند .این آزمون را
در ایران ،علیپور و نورباال ( ،)1307هنجاریابی نمودند.
ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ ،تنصیف و بازآزمایی،
به ترتیب ،برابر با  8/92 ،8/93و  8/79گزارش شده است
[ . ]0برای پایایی پرسشنا مه از روش محاسبه آلفای کرونباخ
برای تعدادی معادل  18درصد نمونه ( 48نفر) استفاده شد
که این ضریب برای پنج خرده مقیاس آن در دامنهای بین
 73تا  70درصد بوده است .نتایج پژوهش علی پور و آگاه
هریس [ ، ]9با هدف بررسی اعتبار و روایی فهرست شادکامی
آکسفورد در ایران بر روی نمونه  269نفری 10 ،سال تا 13
سال ،نشان داد تمام  29گزاره آن با نمره کل همبستگی باال
دارد .آلفای کرونباخ برای کل فهرست ( ) %91بود .روایی
همگرا و واگرای آن نیز تأیید شد .میانگین نمرات
آزمودنی های ایرانی در فهرست شادکامی آکسفورد ()42/87
بود .در پژوهشی که توسط علی پور و نورباال [ ،]18با
نمونهای متشکل از  181نفر از دانشجویان دانشگاههای
تهران صورت گرفت .همسانی درونی برای گروه مردان و
زنان به ترتیب برابر  8/94و  8/9و اعتبار باز آزمایی پس از
 7هفته  8/70و ضریب پایایی بازآزمایی با فاصله زمانی سه
هفته در یک نمونه برابر  21نفری  8/79ب ه دست آمده است.

فرم کوتاه پرسشن امه کیفیت زندگی سازمان
جهانی بهداشت
این مقیاس دارای  26سؤال است که به ارزیابی چهار بعد از
کیفیت زندگی افراد می پردازد  .این حیطهها عبارتند از:
سالمت جسمانی؛ سالمت روان شناختی؛ روابط اجتماعی؛
سالمت محیط [ . ]11این مقیاس به  19زبان مختلف ترجمه
شده است که در کشورهای مختلف برای اندازه گیری کیفیت
زندگی از آن استفاده می شود .گروه مطالعاتی سازمان جهانی
بهداشت ،این مقیاس را یک مقیاس بین فرهنگی میداند و
به همین دلیل از آن در فرهنگهای مختلف استفاده
می شود (سازمان بهداشت جهانی .) 1996 ،فرم کوتاه ابعاد
فوق الذکر را با  24سؤال (به ترتیب دارای  3 ،6 ،7و 0
سؤال است) ارزیابی می کند 2 .سؤال اول نیز صرفاً حیطه
کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند [ ،]12پس از انجام
محاسبههای الزم در هر حیطه ،امتیازی معادل  4تا 28
برای هر حیطه به تفکیک ،به دست خواهد آمد که در آن
امتیاز  4نشانه بدترین و  28نشانه بهترین وضعیت حیطه
موردنظر است .این امتیاز قابل تبدیل به امتیازی با دامنه 8
تا  188است و امتیاز باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر
است [ ، ]12در ایران نصیری و رضویه [ ، ]13این مقیاس را
به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن را گزارش کرده اند و
ضریب آلفای کرونباخ  8/04را به دست آورده اند که
نشان دهنده همسانی درونی مطلوب آن است .همچنین
نجات و همکاران [ ، ]14این مقیاس را هنجاریابی کرده اند و
ضریب آلفای پرسشنامه را برای جمعیت سالم در حیطه
سالمت جسمانی  ، 8/78سالمت روانی  ، 8/73روابط اجتماعی
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ابزارهای پژوهش

نتایج نشان دهنده اعتبار و روایی مناسب این آزمون برای
اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی است .در پژوهش
حاضر هم که این پرسشنامه بر روی والدین کودکان معلول
ذهنی انجام شد .میزان آلفای کرونباخ  ./ 73در پرسشنامه
شادکامی ،بدست آمد.
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آشنایی اعضا با مفهوم واقعیت درمانی و درگیری عاطفی با اعضا گروه.
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یافته ها
در این بخش به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج
پرداخته می شود .ابتدا توصیف داده ها مورد پردازش قرار
گرفته و سپس نتایج اجرای آزمونها ،مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار می گیرد و اطالعات مربوط به آزمون فرضیهها،
بر اساس روشهای آماری استنباطی از جمله آزمون تحلیل
کوواریانس برای مقایسه گروه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول  :2اطالعات توصیفی متغیرها
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

36/48
39/66

6/84
7/68

36
34/68

3/00
6/76

پیش آزمون شادکامی
آزمایش
کنترل
پیش آزمون کیفیت زندگی
آزمایش
کنترل
پس آزمون شادکامی
آزمایش
کنترل

0/11
1/39

13/0
30/06

پس آزمون کیفیت زندگی
آزمایش
کنترل

6/46
4/77

14/28
31/26

جدول  :9آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای متغیر وابسته شادکامی
منبع
تعامل شرایط آزمایشی –پیش آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

04/90

1

40/90

F
2/21

سطح معناداری
/14

جدول  :4توصیفی مرتبط با متغیر وابسته شادکامی
میانگین

انحراف استاندارد

گروه
آزمایش

13/08

0/11

کنترل

30/06

1/39

کل

46/33

18/34

نتایج جدول  4نشان داد ،که میانگین تعدیل نشده گروه
آزمایش و کنترل در متغیر وابسته (شادکامی) در پس آزمون به
ترتیب برابر با ( 30/06و  )13/08شد.
مندرجات جدول  1نشان داد که با حذف اثر نمرههای شادکامی
پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر آموزش
گروهی واقعیت درمانی بر نمرههای شادکامی معنادار بوده است.
که اندازه اثر  /16و /77بدست آمده است.

F = 93/67 ،P = 8/881 ،m2 = 8/77
به عبارتی پس از حذف اثر متغییر همپراش تفاوت معناداری
بین میانگینهای گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ بنابراین
فرضیه فوق تأیید گردید و میتوان نتیجه گرفت که واقعیت
درمانی بر شادکامی والدین اثر افزایشی دارد .سؤال دیگر
پژوهش این است که آیا آموزش گروهی به شیوه واقعیت
درمانی بر کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول اثر
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 8/11و سالمت محیط  8/ 04به دست آورده اند و ضریب
پایایی ر وش بازآزمایی را پس از دو هفته 8/7 ،گزارش
کرده اند در پژوهش حاضر هم که این پرسشنامه بر روی
والدین کودکان معلول ذهنی انجام شد .میزان آلفا کرونباخ
 ./ 71در پرسشنامه کیفیت زندگی ،بدست آمد.
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نتایج جدول  2اطالعات توصیفی گروه آزمایش و کنترل را
در مورد متغیرها نشان داد .به طوری که میانگین کیفیت
زندگی وشادکامی در پس آزمون به طور محسوس افزایش
داشته است .یکی از مهمترین سؤاالت این تحقیق این است
که :آیا آموزش گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر شادکامی
والدین دارای کودکان معلول اثر افزایشی دارد؟ در راستای
تحلیل فرضیه فوق و برای کنترل تفاوتهای فردی و اثر
پیش آزمون از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
همان طور که مندرجات جدول  3نشان داد تعامل بین
شرایط آزمایشی و متغیر همپراش (تصادفی کمکی) معنادار
نمیباشد f = 2/21 .در سطح  8/81معنادار نبوده است؛
یعنی این که شیب خط رگرسیون برای گروه کنترل و
آزمایش یکسان است.
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افزایشی دارد؟ در راستای تحلیل فرضیه فوق و برای کنترل
عوامل فردی و به خصوص اثر پیش آزمون بهتر است از روش
تحلیل کواریانس استفاده شود.
همانطور که مندرجات جدول  6نشان میدهد تعامل بین
شرایط آزمایشی و متغیر همپراش (تصادفی کمکی) معنادار
نیست F = 8 .در سطح  8/81معنادار نمیباشدP = 8/89 .؛
جدول  :1تحلیل کواریانس شادکامی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیش آزمون

080/66

1

40/90

F
31/82

سطح معناداری

اندازه اثر

/881

/16

منبع
شرایط آزمایشی

2163/88

1

2163/88

93/67

/881

/77

منبع
تعامل شرایط آزمایشی –پیش آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

6/11

1

6/11

F
/88

سطح معناداری
/89

جدول  :1میانگین تعدیل شده متغیر شادکامی
میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

14/2

6/46

گروه
کنترل

31/2

4/77

کل

44/73

11/12

جدول  :8تحلیل آزمایش کیفیت زندگی
منبع
پیش آزمون
شرایط آزمایشی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

298/7

1

298/78

12/01

/881

2009/14

1

2009/14

127/33

/881

مندرجات جدول  0نشان داد که با حذف اثر نمرههای کیفیت
زندگی پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر
آموزشی گروهی واقعیت درمانی بر نمرههای کیفیت زندگی
معنادار میباشد .که اندازه اثر  /32و  /02بدست آمده است .و
این نشان اثر گذاری متغیر اصلی بر متغیر وابسته میباشد.
F = 127/33 ،P = 8/881 ،m2 = 8/02
به عبارتی پس از حذف اثر متغیر همپراش تفاوت معناداری بین
میانگینهای گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ بنابراین فرضیه
فوق تأیید میشود و میتوان استنباط کرد که واقعیت درمانی
بر کیفیت زندگی آزمودنیها اثرگذار بوده است.

بحث
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به
شیوه گروهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی
والدین دارای کودکان معلول در شهر یاسوج است .در میان
عوامل روان شناختی ،شادکامی ،در اقدام به رفتارهای مرتبط با
سالمت نقش مهمی دارد [ .]11خوشبینی و مثبتگرایی در

سطح معناداری

اندازه اثر
/32
/02

مقابله با فشارهای زندگی و غلبه بر نامالیمات روانیاجتماعی در
اقدام به رفتارهای مرتبط با سالمت ،اصالح سبک زندگی و در
نهایت کاهش بروز بیماریهای جسمانی و روانشناختی تأثیر
دارد [ .]16امروزه این دو متغیر در رویکرد مثبتنگر از
شاخصهای مهم سالمتی هستند و متخصصان برای تعیین
سالمت روانی ،در کنار شاخصهای دیگر از این دو شاخص بهره
بسیاری میبرند [ .]11آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی
بر شادکامی والدین دارای کودکان معلول اثر افزایشی دارد.
نتایج این فرضیه نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای
شادکامی پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر
آموزش گروهی واقعیت درمانی بر نمرههای شادکامی معنی دار
بوده است با مقادیر بدست آمده پس از حذف اثر متغیر
همپراش تفاوت معنی داری بین میانگینهای گروه کنترل و
آزمایش وجود دارد؛ بنابراین فرضیه فوق تأیید میگردد و
میتوان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر شادکامی والدین اثر
افزایشی داشته است؛ و این فرضیه با نتایج تحقیقات افرادی
همسو میباشد [ .]28-17باتوجه به نتایج فرضیه تحقیق حاضر
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جدول  :2آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای متغیر وابسته کیفیت زندگی
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یعنی اینکه شیب خط رگرسیون برای گروه کنترل و آزمایش
یکسان است.
طبق نتایج جدول  ،7میانگین تعدیل شده گروه آزمایش و
کنترل در متغیر وابسته (کیفیت زندگی) به ترتیب برابر با
( )14/2-31/2شد.
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نتایج نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای شادکامی پیش
آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیپ آموزش
گروهی واقعیت درمانی بر نمرههای شادکامی معنادار میباشد؛
و به عبارتی پس از حذف اثر متغییر همپراش تفاوت معناداری
بین میانگینهای گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ بنابراین
فرضیه فوق تأیید میگردد و میتوان نتیجه گرفت که واقعیت
درمانی بر شادکامی والدین اثر افزایشی داشته است .نتایج دیگر
فرضیه نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای کیفیت زندگی
پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر آموزش
واقعیت درمانی بر نمرههای کیفیت زندگی معنادار میباشد.
پس از حذف اثر متغیر همپراش تفاوت معناداری بین
میانگینهای گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ بنابراین فرضیه
فوق تأیید میشود و میتوان استنباط کرد که واقعیت درمانی
بر کیفیت زندگی آزمودنیها اثرگذار بوده است .نتایج این
پژوهش میتواند برای خانواده درمانگران ،روان شناسان بالینی
خانواده ،سازمان بهزیستی و انجمن حمایت از افراد معلول
کمک کننده باشد و همچنین از لحاظ پژوهشی میتواند الگویی
برای پژوهشگران حوزه خانواده نیز باشد؛ و در نهایت آموزش
مفاهیم واقعیت درمانی موجب افزایش سالمت روانی و عزت
نفس و رضایت از زندگی و کارآمدی خلق مثبت و سالمت
جسم و روابط اجتماعی و سالمت محیط والدین دارای کودکان
معلول میشود.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه پایاننامه کارشناسی ارشد در
رشته مشاوره (مشاوره خانواده) است که پژوهش حاضر از نظر
رعایت مسائل اخالقی در کمیته اخالق مرکز تحقیقات بهداشت
روان روانپزشکی هرمزگان باکد /214/7401ص 94/مورد تأیید
قرار گرفته است و نویسندگان وظیفه خود میدانند که از همه
شرکت کنندگان تشکر و قدردانی کنند.

تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است میتوان این گونه
نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر شادکامی والدین اثر افزایشی
داشته است .و همچنین روان شناسان بزرگی همچون گالسر،
جرالد ،صاحبی نیز از نظریه پرداران این فرضیه بودهاند و
بنابراین فرضیه حاضر از پشتوانه نظری وپژوهشی باالیی
برخوردار میباشد و از این نظر هم نتایج این پژوهش میتواند
برای خانواده درمانگران ،روان شناسان بالینی خانواده ،سازمان
بهزیستی و انجمن حمایت از افراد معلول و  ...کمک کننده
باشد .آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی برکیفیت زندگی
والدین دارای کودکان معلول اثر افزایشی دارد .نتایج این فرضیه
نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای کیفیت زندگی پیش
آزمون به عنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر آموزش
واقعیت درمانی بر نمرههای کیفیت زندگی معنی دار بوده است
با مقادیر آماری؛ به عبارتی پس از حذف اثر متغیر همپراش
تفاوت معناداری بین میانگینهای گروه کنترل و آزمایش وجود
دارد؛ بنابراین فرضیه فوق تأیید میشود و میتوان استنباط کرد
که واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی آزمودنیها اثرگذار بوده
است .در باال به ذکر چند مورد تحقیقات همسو با فرضیه
پرداخته شد با توجه به نتیجه فرضیه ما و تحقیقاتی که در این
زمینه انجام شده است میتوان این گونه نتیجه گرفت که
واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی والدین اثر افزایشی داشته
است .و همچنین روان شناسان بزرگی همچون گالسر ،جرالد،
صاحبی نیز از نظریه پردا زان این فرضیه بودهاند و بنابراین
فرضیه ما از پشتوانه نظری و پژوهشی باالیی برخوردار میباشد
و از این نظر هم نتایج این پژوهش میتواند برای خانواده
درمانگران ،روان شناسان بالینی خانواده ،سازمان بهزیستی و
انجمن حمایت از افراد معلول و  ...کمک کننده باشد .این
پژوهش محدودیتهایی نیز دارند که از جمله آن میتوان به،
استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی است .بسیاری از این
ابزارها ممکن است پاسخهایی را جمع آوری کنند که دیگران
فکر میکنند باید درست باشد .افراد ممکن است خویشتن
نگری کافی نداشته باشند و با مسئولیت به گویه ها پاسخ
ندهند .ابزارهای خودگزارش دهی ممکن است مشارکت
کنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی بر تأیید اجتماعی و
اجتناب از بدنامی ترغیب کند .در تعمیم نتایج به شهرستآنها و
جامعههای دیگر باید با احتیاط صورت گیرد .این پژوهش فقط
والدین کودکان معلول را مورد بررسی قرار داده که ما میتوانیم
در بقیه گروههای سنی و همچنین بقیه اقشار جامعه نیز به
پژوهش بپردازیم .تأثیر احتمالی متغیرهایی همچون وضعیت
اجتماعی – اقتصادی نیز در نظر گرفته نشد که در تحقیقات
بعدی پیشنهاد میشود که این متغیرها کنترل شود .لذا در
کاهش این محدودیتها پیشنهاداتی ارائه شده است که از جمله

آنها میتوان به پیشنهادات زیر اشاره کرد؛ با توجه به حذف
نمونههای مورد بررسی در پژوهش به منظور اطمینان بیشتر از
نتایج حاصله و احتمال خطای کمتر ،از تعداد نمونههای
بیشتری در تحقیقات بعدی استفاده شود .این پژوهش با توجه
به اینکه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد انجام گرفته است و
زمان محدودی برای انجام پژوهش و دفاع در نظر گرفته شد
میتوان در وقتی گستردهتر و آزادتر و بدون محدودیت به
پژوهش پرداخت.
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