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Abstract 

Background & Objective: Disability has been a social phenomenon since past times in societies; As regards the recognition of the existence 
and social relations, it has always been a significant problem. So there was no constant relationship between the social and scientific development 

of humanity on the one hand and the social status of persons with disabilities, on the other side. Disability of any kind may lead to psychological 

and behavioral crises. Disregard for these issues sometimes creates many problems for people with disabilities. Among disabilities, a physical 
type is a movement that External and Turner defined physical and motor disabilities as an injury that limits one or more of one of the significant 

activities of the individual's life. The aim of this study was the Forecasting of Self-Control with Social Skills and Emotion Regulation in Students 
with Physical Impairment. 

Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all students with disabilities in boys and 

girls in the second grade of high school in Urmia. Sampling method was used to select 108 students. Measurement tool for social sensitivity 
scales was Mattson (1983), Guarenfsky's Emotion Control Questionnaire, Kareije and Spinhaun (2001), Weinberger and Schwartz (1990) Self-

Control Scale. Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data and Using SPSS software at a significant 
level of 5%. 

Results: Findings showed that the relationship with peers (p=0.04, β=0.18) and proper social skills (p=0.01, β=0.22) was positive and significant 

on Self-Control. The effect of aggression (p=0.001, β=-0.33) and non-social behaviors (p=0.04, β=-0.19) on negative self-parity is significant, 
and finally, the impact of rumination on negative Self-Control was significant (p=0.001, β=-0.38). There was a direct correlation between 

dimensions of social skills, two dimensions of the relationship with peers and appropriate social behaviors with self-restraint of students with 
physical disabilities and two aspects of aggression and financial behaviors have an inverse relationship with self-restraint. Also, from all aspects 

of emotional regulation, only ruminal thinking was able to explain the changes in the self-reliance of students with physical disabilities. 

Conclusion: It can be concluded that in general, social skills and emotional regulation of students with physical disabilities play an important 
role in self-reliance. Therefore, to increase the efficiency of physical disabilities, interventions that improve social skills, emotional regulation, 

are recommended. 

Keywords: Social skills, Emotional Adjustment, Self-Restraint, Students with Physical Disabilities. 
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1 

  .1۸:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۷ماه اسفند برخط انتشار 

 

 معلول آموزاندانش هیجانی تنظیم و اجتماعی یهامهارت براساس خودبازداری بینیپیش
 حرکتی جسمی

 ۲سازانتسیبح سیدرضا*، 1سیمایی شیدا

 سندگانینو حاتیتوض

  ؛ایران، ارومیه، اسالمی آزاد دانشگاه، ارومیه واحد، شناسی روان گروهکارشناسی ارشد،  .1
 .ایران، ارومیه، اسالمی آزاد دانشگاه، ارومیه واحد، شناسی روان گروهدکترا، . ۲
 .واحد ارومیهاسالمی  شگاه آزاددان، آذربایجان غربی: آدرس نویسندۀ مسئول*
  rezatasbihsazan@yahoo.com رایانامه:*

 1۳۹۷بهمن 1 تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آذر  ۲۶ دریافت:تاریخ 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 نیا در رونیااز. هستند یتیتربومیتعل خاص یهاروش ازمندین و بوده یحرکت یهاتیفعال و هاتیمحدو یدارا ،یبدن آشکار یهایناهنجار لیدلبه معلول آموزاندانشهدف: 
 .شد پرداخته هیاروم شهر دوم دورٔه متوسطٔه مقطع یحرکتیجسم معلول آموزاندانش یجانیه میتنظ و یاجتماع یهامهارت براساس یخودبازدار ینیبشیپ به قیتحق

-۹۷ یلیتحص سال در هیاروم شهر رستانیدب مقطع دوم دورٔه دختر و پسر معلول آموزاندانش یتمام شامل یآمار جامعٔه. بود یهمبستگ نوع از ،تحقيق روش بررسی:روش
 ماتسون یاجتماع مهارت یبنددرجه اسیمق یگيرازهندا یارهابزا. شدند انتخاب نمونه عنوانبه آموزدانش 1۰۸ تعداد دسترس در یریگنمونه روش از استفاده با که بود 1۳۹۶

 بیضر روش از تطالعاا تحليلوتجزيه ربهمنظو. بود( 1۹۹۰) شوارتز و نبرگریو یخودبازدار اسیمق ،(۲۰۰1) نهاونیاسپ و جیکرا ،یگارنفسک جانیه میتنظ پرسشنامٔه ،(1۹۸۳)
 ..شد دهستفاا ۰٫۰۵ یدارمعنا سطح در SPSS افزارنرم از استفاده با چندگانه یخط ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ

 ،(β=-۰٫۳۳ و p= ۰٫۰۰1) یپرخاشگر ،(β=۰٫1۸ و p= ۰٫۰۴۰) همساالن با رابطه شامل یاجتماع یهامهارت یهامؤلفه که داد نشان قیتحق از آمدهدستبه جینتاها: یافته
 یفکر نشخوار مؤلفٔه نیهمچن. بودند یخودبازدار ینیبشیپ به قادر( β=-۰٫1۹ و p=۰٫۰۴۰) یراجتماعیغ یرفتارها و( β=۰٫۲۲ و p=۰٫۰1۰) مناسب یاجتماع یهامهارت

(۰٫۰۰1=p ۰٫۳۸ و-=β )بودند یحرکت یجسم معلول آموزاندانش یخودبازدار راتییتغ ینیبشیپ به قادر زین یهبجان میتنظ از. 
 میتنظ و یاجتماع یهامهارت شیافزا باعث که ییهامداخله از توانیم ،یحرکتیجسم معلول آموزاندانش ییکارا شیافزا منظوربه آمده،دستبه جینتا به توجه با گیری:نتیجه

 .کرد استفاده شوند،یم هاآن یجانیه
 .یحرکت یجسم معلول آموزاندانش ،یخودبازدار ،یجانیه میتنظ ،یاجتماع یهامهارتها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 سککطح در یادیز اختالالت عضککو نقص و یمادرزاد مشکککالت وجود

 نوع هر از تیمعلول. آوردیم وجود به فرد یجسککمان و یروان بهداشککت
 و یروان یهابحرآن جادیا باعث است ممکن باشد که صورت هر به و

 یبرا یادیز مشکککالت تواندیم مسککا ل نیا به یتوجهیب. گردد یرفتار
 (. 1) آورد وجود به نیمعلول
 نیسککککن در خصککککوصبه نیسککککن همٔه در جاناتیه و عواطف کنترل
 جوشش دوران ینوجوان دوران رایز است، یمهم اریبس مقولٔه ینوجوان

 و دیشد احساسات با داندینم نوجوان. است دیشد جاناتیه بروز و
 کنترل در یناتوان لیدلبه نیهمچن کند، برخورد چگونه خود متضاد گاه

 را خود یناگهان و عیسککککر یهاواکنش یجلو تواندینم خود عواطف
 بر عالوه که گککککککککرددیم یمشککککالت دچار یطیشکککرا نیچن در و ردیبگ

 گردد،یم جامعه کل به یرسانکبیآس باعث گرانید و خود به زدنصدمه
(. ۲) کرد اشککاره یافسککردگ و اضککطراب خشککم، به توانیم جمله نیاز

 و عواطف کنترل در فرد ییتوانککا بر نککا ر یجککانیه یخودبککازدار
 و عشکککق مشککککالت، با مقابله در یقو یاهیروح داشکککتن و جاناتیه

 را فرد ،یخودبازدار که آنجا از نبرگیو نظر از(. ۲) است یدرون عالقه
 سکککتیبایم و اسکککت تیاهم حا ز کند،یم خودش رفتار رییتغ با ریدرگ
 یبرا را اسیرمقیز چهار شککککوارتز(. ۳ از نقل به) گرفت تریجد را آن

 کنترل خشم، فرونشاندن از است عبارت که گرفته نظر در یخودبازدار
 کسانی صورتبه افراد همٔه. گرانید مراعات و یریپذتیمسئول تکانه،
 توجه با و کنندینم خشککم جانیه جمله از خود جاناتیه ابراز به اقدام
 هاآن یدرون و یرونیب یهاهیتنب ای تیتقو و یتیشخص ،یقبل تجارب به
ندیم ابراز مختلف یهاوهیشکککک به را  دیتهد که داردیم ا هار بک. کن
 آن اسککتمرار اثر در که گرددیم یروان فشککار باعث افراد تیامن و ازهاین

بان دیتول ینگران و کندیم بروز ینگران و اضککککطراب عال م  تیعصکککک
 تیعصککبان برابر در خود تیشککخصکک یهاسککبک طبق بر افراد. کندیم

شان واکنش ساس یبرخ. دهندیم ن  را خود تیعصبان ها،سبک آن برا
 یافسکککردگ به ابتال مسکککتعد را فرد خودنوبٔهبه نیا که کنندیم سکککرکوب

 (. ۳ از نقل به) کندیم
له از نیهمچن ندیم که یعوامل جم هارت بر توا بازدار یهام  و یخود

 گریکدی با ارتباطشککان نحؤه و خانواده باشککد، رگذاریتأث روان سککالمت
ست سروان دگاهید از. ا ستهمهین ینظام خانواده یشنا ست ب  نقش که ا
ضا یدارا و کندیم فایا را یداخل یارتباط ست ییاع ض که ا  و هاعتیو
قام ماع و خانواده در یمختلف یهام ندیم احراز اجت  به توجه با و کن
 دارند یمتفاوت یشاوندیخو ارتباط و افکار ها،تیوضع نقش، یمحتوا

 روابط که هسککتند هاییتوانا از یامجموعه یاجتماع یهامهارت(. ۴)
 تیمیصککم و یدوسککت د،ینمایم حفظ و آغاز را دیمف و مثبت یاجتماع

 مدرسه در را یبخشتیرضا یسازگار دهد،یم گسترش را همساالن با
 و دهند وفق طیشکککرا با را خود که دهدیم اجازه افراد به کند،یم جادیا

 بر هامهارت نیا آموزش ریتأث. رندیبپذ را یاجتماع طیمح یتقاضکککاها
 یاجتماع -یروان تی رف یکاردسککککت قیطر از ،یزندگ در تیموفق
 برجسکککتٔه و مهم مرحلٔه ینوجوان یطرف از(. ۵) اسکککت ریپذامکان افراد
 دوره نیا در و رودیم شکککمار به فرد یروان و یاجتماع تکامل و رشکککد

عادل به ازین عادل ژهیوبه یعاطف و یجانیه ت قل و عواطف نیب ت  ع

گاه شککککتن،یخو یوجود ارزش درک  اسککککتعدادها، شککککناخت یخودآ
 اسککککتقالل ،یزندگ در یواقع یهاهدف انتخاب ها،رغبت و هاییتوانا
 یهامهارت کسب گران،ید با سالم روابط یبرقرار خانواده، از یعاطف
 نوجوان ترمهم یهاازین از مؤثر، و سالم یزندگ شناخت الزم، یاجتماع
 یاجتماع و یزندگ یهامهارت تیاهم به توجه با نیبنابرا ؛(۲) اسکککت

 نیا آموزش ضککککرورت نوجوانان، یروان سککککالمت سککککطح یارتقا در
 یخودبازدار در گریدعبارتبه(. ۶) شککودیم آشکککار ما یبرا هامهارت
س یهاکنندهینیبشیپ از یکی مؤثر، ارتباط مهارت  در سالمت مهم اریب
 قابل ارتباطات نیا عمدٔه یهایژگیو از یکی که اسککت یفرد نیب روابط

 (. ۷)هاستآن بودن یریادگی
 یجانیه یختگیبرانگ تیتقو و ابقا به تواندیم جانیه میتنظ یطرف از
 پردازانهینظر اغلب. شکککود منجر آن یسکککازآرام ای یبازدار نیهمچن و

قاد ند اعت ند،یم میتنظ را جانیه یبازدار که ییهافرهنگ در دار  کن
 یجانیه یختگیبرانگ ینیفرونشکککک به منجر جانیه میتنظ یهامهارت

ستفاده شامل یجانیه میتنظ(. ۸) شوندیم ستراتژ از ا  یرفتار یهایا
. است جانیه کی تجربٔه شدت ای زمان مدت در رییتغ یبرا یشناخت و

 جانیه میتنظ یراهبردها از زا،اسکککترس یدادهایرو با مواجهه در افراد
. کنندیم اسککتفاده خود یجانیه تجربٔه لیتعد ای اصککال  یبرا یمتفاوت
 اطالعات ورود یدسککتکار و تیریمد یشککناخت ؤهیشکک به جانیه میتنظ

 (. ۹ از نقل به) دارد اشاره جانیه فراخوانندٔه
 دربردارندٔه که شککککودیم فیتعر یندیفرآ عنوانبه جانیه میتنظ درواقع
 احسکککاس اسکککتمرار ای شکککدت بروز، در رییتغ ای لیتعد حفظ، شکککروع،
 در یکیزیف ،یروان یاجتمککاع ینککدهککایفرآ بککا مربوط جککانیه و یدرون
 یمفهوم جکانیه میتنظ مفهوم(. 1۰) است فرد اهداف رساندنانجامبه

 در را یشککماریب یمیتنظ یندهایفرآ که عیوسکک و گسککترده اریبسکک اسککت
 اریناهش کککای اریهشککک ینکککدهایفرآ بکککر عکککالوه است ممکن. ردیگیبرم

 را یرفتار و یاجتماع ،یجسککم یندهایفرآ از یعیوسکک طٔهیح ،یشککناخت
 هاانسکککان نیب جانیه میتنظ یندهایفرآ از یاریبس. گکککردد شکککامل هکککم

 یبرخک از اسکتفاده بکه فکرد هکر ککه رسکدیم نظر به اما است، مشکترک
 جانیه میتنظک یراهبردها الگوها نیا به. دارد لیتما مشخص یالگوها

 شودیم گفته جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها آن یشناخت طٔهیح به و
 جانیه میتنظ که دادند نشککککان یبومرسکککککیل و سکککککویو نولن،(. 11)
 تواندیم آن در کمبود و داشککککته مثبت راتییتغ در یمهم نقش تواندیم

 که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا باشککککد؛ یروان یهااختالل بروز علت
 (. 1۲) دارد یروان یستیبهز در یمهم نقش یجانیه میتنظ

 یدارا ،یبککدن آشکککککککار یهککاینککاهنجککار لیککدل بککه معلول آموزاندانش
 خاص یهاروش ازمندین و بوده یحرکت یهاتیفعال و هاتیمحدو
 ییاسکککتثنا کودکان که اندداده نشکککان مطالعات. هسکککتند یتیوتربمیتعل
 خودکار یمنف افکار و اضککککطراب خصککککومت، ،یمنف جاناتیه یدارا
 عنککککوانبککککه هککککاگروه نیا دربارٔه مطالعه اقع در(. 1۳) هستند یشتریب

 چه آن. هاستتفکککاوت دربکککارٔه مطالعه خاص، یازهاین یدارا کودکان
 که دارند ییاستعدادها یکودکککککان نیچنکککک کککککه اسککککت نیا است مهم
کایناتوان و هاییتوانا از یبیترک کژهیو یه کت ک ک و اسک ک کتر نیهم ک  را بس
کرا ک که یب  بر تیمعلول نکهیا به توجه با. سازدیم آماده پژوهش و مطالعک
 به توجه گذارد،یم ریتأث جامعه اقتصککککاد  و یاجتماع مختلف ابعاد
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۳ 

 ز یربرنامه و سککالمت بُعد جمله از افراد نیا زندگى مختلف ها جنبه
 و روانى جسمى، سالمت نیتأم جمله از افراد مراقبت منظوربه حیصح

 هدف فوق موارد به توجه با. رسکککدیم نظر به ضکککرور  آنان اجتماعى
 یجانیه میتنظ و یاجتماع یهامهارت نیب رابطٔه یبررس حاضر قیتحق
 متوسطٔه مقطع یحرکت و یجسم معلول آموزاندانش در یخودبازدار با

  . بود هیاروم شهر دوم دوره

 یبررس روش 2
 بر محقق کنترل زانیم نظر از و یکاربرد هدف، نظر از ق،یتحق روش
ستگ نوع از و یشیرآزمایغ ق،یتحق یرهایمتغ  یآمار جامعٔه. بود یهمب
 و پسککرانه رسککتانیدب مقطع دوم دورٔه آموزاندانش یتمام پژوهش، نیا

 در هیاروم شککهرسککتان در یحرکت و یجسککم تیمعلول یدارا و دخترانه
 روش از نمونه انتخاب منظوربه. بودند 1۳۹۶-۹۷ یلیتحصکککک سککککال
 پسر معلول آموزدانش ۵۴ تعداد و شد استفاده دسترس در یریگنمونه
. شککککدند انتخاب قیتحق نمونٔه عنوانبه دختر آموزدانش ۵۴ تعداد و

 مجوز اخذ با و شککد میتنظ وپرورشآموزش به دانشککگاه از یانامه ابتدا
 و ریمد کمک با سککککپ . شککککد مراجعه مدارس به وپرورش،آموزش
 تیمعلول یدارا آموزاندانش ییشککککناسککککا به اقدام مدرسککککه نیمعاون
 انتخاب یکسان آموزان،دانش نیا نیب از ادامه در. دیگرد یحرکتیجسم

 مطالعه به ورود اریمع. بودند قیتحق در شککککرکت به لیما که شککککدند
 خروج اریمع و یروان سالمت داشتن و یحرکت یجسم تیمعلول داشتن

 و یعصب اختالالت سابقٔه داشتن و آموزدانش تیرضا عدم مطالعه از
 آموز،دانش هر به مربوط یهاپرسکککشکککنامه ادامه در. بود دیشکککد یمغز
. کنند لیتکم را هاآن که شکککد خواسکککته آموزاندانش از و دیگرد لیتحو
 به آموزان،دانش کنار در پژوهشککککگر هاپرسککککشککککنامه لیتکم انیجر در

ما خت زین هاآن ییراهن له از. پردا  نظر در که یاخالق مالحظات جم
 نیمسککئول و کنندگانشککرکت یبرا قیتحق هدف که بود نیا شککد، گرفته

 نیا و نشکککد سکککؤال افراد یخانوادگنام و نام. دیگرد حیتشکککر مدرسکککه
جام یعلم هدف با قیتحق که شکککککد داده نانیاطم ته ان . اسکککککت گرف
 افزارنرم از اسککککتفاده با پژوهش نیا از حاصککککل جینتا لیتحلوهیتجز
مار  ونیرگرسکککک رنف،یاسککککم-کلموگروف یهاآزمون و SPSS23 یآ
نه یخط ندگا نا سککککطح در چ جام ۰٫۰۵ یدارمع ها. شکککککد ان  یابزار
: یاجتماع یهامهارت پرسککشککنامٔه: از بودند عبارت قیتحق یریگاندازه
 یاجتماع مهارت یبنددرجه اسیمق از یاجتماع مهارت سنجش یبرا

 پرسککشککنامه نیا. شککد اسککتفاده( 1۹۸۳) هلسککن ،یروتاتور ماتسککون،
 ساله 1۸ تا ۴ کودکان یاجتماع یهامهارت که است سؤال ۵۶ شامل

 اسیمق یادرجهپنج شککاخص براسککاس آن به ییگوپاسکک . سککنجدیم را
. است( شهیهم) ۵ تا( وقتچیه -هرگز) 1 نمرٔه از یادامنه با کرتیل
مل پنج یفرع اسیمق نیا یبرا لب در عا نه قا گا  ریز شککککر  به جدا
 جسکککارت. ۲ مناسکککب؛ یاجتماع یهامهارت.1: اسکککت شکککده فیتعر

 به ادیز نانیاطم. ۴ بودن؛سککرکش و کردنعمل یتکانشکک. ۳ نامناسککب؛
 یبرا همکاران و ماتسکککون. یریگگوشکککه-حسکککادت. ۵ داشکککتن؛ خود
 کرونباخ یآلفا بیضککر از یاجتماع یهامهارت اسیمق ییایپا یبررسکک

 روش از سکککازه ییروا یبررسککک یبرا و کردند اسکککتفاده کردن،مهیندو و
 و ییروا دهندٔهنشان جینتا که شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر
 مهارت پرسککشککنامٔه ییایپا یوسککفی(. 1۰. )بود موردنظر سککازه ییایپا

ستفاده با را یاجتماع س KMO روش از ا شان جینتا که کرد یبرر  داد ن
 (. 1۴) است( ٪۷۶) کرونباخ یآلفا آزمون بیضر مقدار که

 جان،یه میتنظ یبرا شککککدهاسککککتفاده ابزار: جانیه میتنظ پرسککککشککککنامٔه
سپ و جیکرا ،یگارنفسک جانیه میتنظ پرسشنامٔه  بود( ۲۰۰۷) نهاونیا

شور در که( 1۵) ست شده میتنظ هلند ک سشنامٔه. ا  یشناخت میتنظ پر
 ،یذهن نشککککخوار رش،یپذ خود، سککککرزنش) اسیمقخرده ۷ از جان،یه

 سککککرزنش ،یزپنداریآمفاجعه مثبت، مجدد یابیارز مثبت، مجدد توجه
 تا( هرگز) کی از سککؤال، هر. اسککت شککده لیتشککک ماده ۳۶ و( گرانید

 اس،یمقخرده هر در باال نمرات. شککککودیم یگذارنمره( شککککهیهم) پنج
 با مواجهه ای مقابله در مذکور راهبرد از شککککتریب اسککککتفادٔه زانیم انگریب

 از اسککتفاده با همکاران و یگارنفسککک. اسککت یمنف و زااسککترس عیوقا
 یبرا آن مقدار که پرداختند سککککازه ییایپا یبررسکککک به کرونباخ یآلفا
 منظوربه نیهمچن. آمد دسککت به ۰٫۷۰ از شککتریب هااسیمقخرده یتمام
 هفته سه( p=۰٫۸۰) رسونیپ یهمبستگ بیضر از سازه ییروا یبررس
ستفاده هاپرسشنامه لیتکم از بعد شان جینتا که کردند ا  ییروا دهندٔهن
 در جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامٔه یفارس نسکککککخٔه(. 1۵) بود سازه

 پرسشنامٔه ییمحتوا ییروا. است شده یابیاعتبار بشارت توسط رانیا
 یهمسان. شد دییتأ متخصصان یداور براساس جانیه یشناخت میتنظ
 بر جانیه یشککناخت میتنظ پرسککشککنامٔه یهااسیرمقیز یهاماده یدرون

 ییایپا. دیگرد دییتأ و شکککد محاسکککبه کرونباخ یآلفا بیضکککرا حسکککب
 یهانمره نیب یهمبستگ بیضرا محاسبٔه برحسب پرسشنامه ییبازآزما
 هااسیرمقیز یبرا هفته چهار تا دو فاصککککلٔه با نوبت دو در هایآزمودن
 (. 1۶) شد محاسبه α=۰٫۰1 سطح در

 یعبارت ۳۰ یاپرسشنامه ،یخودبازدار اسیمق: یخودبازدار پرسشنامٔه
 یابیارز را خشککم یفرونشککان ییتوانا و یجانیه یبازدار زانیم که اسککت

 شککد هیته شککوارتز و نبرگریو توسککط 1۹۹۰ سککال در آزمون نیا. کندیم
بازدار اسیمق(. 1۷)  اسیرمقیز ۴ و یکل اسیمق کی یدارا یخود

 ییمجزا اما مشککککابه یهاسککککازه که آزمون نیا یهااسیرمقیز. اسککککت
 ،۲۲ ،۲۵ ،۲۸ ،۳۰ سککؤاالت) خشککم فرونشککاندن: از عبارتند هسککتند،

 ،۳ ،۸ ،1۲ ،1۵ ،1۸ ،۲۴ ،۲۷ سکککؤاالت) تکانه کنترل ،(۶ ،1۰ ،۲۰
 و( 1 ،۵ ،۷ ،11 ،1۶ ،1۹ ،۲۶ سککککؤاالت) گرانید مراعککات ،(۲

 (. ۴ ،۹ ،1۳ ،1۴ ،۲1 ،۲۳ ،۲۹ سؤاالت) یریپذتیمسئول
 مخالفت ای موافقت زانیم یادرجه ۵ کرتیل اسیمق در هایآزمودن
 جمع قیطر از یآزمودن ازیامت و کرده انیب را عبارات از کی هر با خود
 یگذارنمره. شکککودیم محاسکککبه اسیرمقیز هر به مربوط عبارات ازیامت

 ،1۷ ،1۸ ،۲۰ ،۲۲ ،۲۳ ،۲۴ ،۲۵ ،۲۸ ،۳۰ ،۳ ،۲ ،۴ ،۶ عبککارات
 از،یامت ۵= هرگز: اسککککت شککککر  نیبد ۸ ،۹ ،1۰ ،1۲ ،1۳ ،1۴ ،1۵
قات یبعضکککک از،یامت ۴= ندرتبه لب از،یامت ۳= او  از،یامت ۲= اغ
 ،1۹ ،۲1 ،۲۶ ،۲۷ ،۲۹ ،۵ ،1عبارات یگذار نمره. ازیامت 1=شکککهیهم
 از،یامت ۲= ندرتبه از،یامت 1=هرگز: اسککککت شککککر  نیبد ۷ ،11 ،1۶
 .ازیامت ۵=شهیهم از،یامت۴= اغلب از،یامت ۳= اوقات یبعض
 ۰٫۸۸ تا ۰٫۸۵ با برابر را آزمون کل یدرون یهمسان شوارتز، و نبرگریو
 کنترل ،۰٫۸۲ تا ۰٫۷۹: خشم فرونشاندن اسیرمقیز یدرون یهمسان و

نه : یریپذتیمسککککئول و ۰٫۶۸: گرانید مراعات ،۰٫۶۹ تا ۰٫۶۶: تکا
 یبرا خود قیتحق در یکهراز (. 1۷) است کرده ذکر را ۰٫۷۷ تا ۰٫۷۶
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۴ 

 آلفا مقدار که کرد اسککتفاده کرونباخ یآلفا از پرسککشککنامه ییایپا یبررسکک
 منظوربه نیهمچن. شککد گزارش ۰٫۶۸ شککترازیب هااسیرمقیز همٔه یبرا

( p=۰٫۸۴) رسککونیپ یهمبسککتگ بیضککر از پرسککشککنامه ییروا یبررسکک
 (.1۸) بود سازه ییروا دهندٔهنشان جینتا که شد استفاده

 هایافته ۳
 یسن اریمعانحراف و نیانگیم ق،یتحق یفیتوص یهاافتهی براساس

 هاآن سن حداکثر و سال 1۳ سن حداقل سال، 1۴٫۶۵±1٫۳۴۷ نمونه
 ک،یزیف و یاضیر رشتٔه آموزدانش( ٪۲۲) ۲۴ تعداد. بود سال 1۷

( ٪۴۷) ۵۰ تعداد ،یتجرب علوم رشتٔه آموزدانش( ٪۳1) ۳۴ تعداد
 یبررس یبرا. بودند لیتحص به مشغول یانسان علوم رشتٔه آموزدانش

 که شد استفاده رنفیاسم-کلموگروف آزمون از رهایمتغ بودننرمال
 . بود رهایمتغ بودننرمال دهندٔهنشان جینتا
 ونیرگرس از یاجتماع یهامهارت یرو از یخودبازدار ینیبشیپ یبرا

 لیتحل جینتا ادامه در. دیگرد استفاده گامبهگام صورت به چندگانه
 دوم گام همساالن، با رابطٔه اول گام در. شوندیم گزارش ونیرگرس

 چهارم گام و مناسب یاجتماع یهامهارت سوم گام ،یپرخاشگر
 نیا یط در را خود یدارمعنا و شده معادله وارد یراجتماعیغ یرفتارها
 گزارش ونیرگرس لیتحل جینتا 1 جدول در. نمودند حفظ گام چهار
 و نشدهاستاندارد ونیرگرس بیضرا زین ۲ جدول در. اندشده

 .اندشده گزارش بیضرا نیا یدارمعنا یبررس و شدهاستاندارد

 نیبشیپ یرهایمتغ بر خودبازداری ونیرگرس یآمار یهامشخصه و ان یوار لیتحل، ونیرگرس مدل خالصٔه .1 جدول

 بینپیش متغیر مدل
 ضریب
 همبستگی

 ضریب
 تعیین

 ضریب تغییرات
 تعیین

 مقدار
 احتمال

 >۰٫۰۰1 ۰٫1۵ ۰٫1۵ ۰٫۳۸ همساالن با رابطه 1
 >۰٫۰۰1 ۰٫۰۷ ۰٫۲۲ ۰٫۴۶ پرخاشگری، همساالن با رابطه ۲
 >۰٫۰۰1 ۰٫۰۸ ۰٫۳۰ ۰٫۵۵ مناسب اجتماعی یها، مهارتپرخاشگری، همساالن با رابطٔه ۳

۴ 
، مناسب اجتماعی یها، مهارتپرخاشگری، همساالن با رابطٔه

 اجتماعی غیر رفتارهای
۰٫۵۷ ۰٫۳۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۰1< 

 
 نیبشیپ یرهایمتغ یرو خودبازداری گامبهگام ونیرگرس بیضرا .۲ جدول

 احتمال مقدار آزمون آمارٔه استاندارد رگرسیون ضریب غیراستاندارد رگرسیون ضریب بینپیش متغیرهای

 >۷۸٫۳۶  ۵٫۵۸ ۰٫۰۰1 (a) ثابت عدد
 ۰٫۰۴۰ 1٫۹۹ ۰٫1۸ ۰٫۴۶ همساالن با رابطه

 >۰٫۰۰1 -۳٫۸۷ -۰٫۳۳ -۰٫۷۰ پرخاشگری
 ۰٫۰1۰ ۲٫۴۷ ۰٫۲۲ ۰٫۳۶ مناسب اجتماعی یهارتمها

 ۰٫۰۴۰ -۲٫۰۳ -۰٫1۹ -۰٫۴۵ غیراجتماعی رفتارهای
 

 تمرکز) هیجان تنظیم هایمؤلفه یرو از خودبازداری ینیبیشپ برای
 نشخوار، گرانید سرزنش، خود سرزنش، مثبت یابیارز، مجرد مثبت
 صورتبه هچندگان رگرسیون از(، رشیپذ و کردنزیآمفاجعه، یفکر
 صورتبه توانست نشخوارفکری متغیر فقط که شد استفاده گامبهگام
 این نتوانستند چون متغیرها بقیٔه. کند بینیپیش را خودبازداری داریامعن

 تحلیل نتایج ۳ جدول در. شدند حذف معادله از کنند بینیپیش را متغیر
نیز ضرایب رگرسیون  ۴در جدول . شدند گزارش رگرسیون

داری این ضرایب گزارش اشده و بررسی معننشده و استاندارداندارداست
 اند.شده

 نیبشیپ یرهایمتغ بر خودبازداری ونیرگرس یآمار یهامشخصه و ان یوار لیتحل، ونیرگرس مدل خالصٔه .۳ جدول
 احتمال مقدار تعیین ضریب تغییرات تعیین ضریب همبستگی ضریب بینپیش متغیر مدل

 ۰٫۰۰1 ۰٫1۴ ۰٫1۴ ۰٫۳۸ فکری نشخوار 1
 

 نیبشیپ یرهایمتغ یرو خودبازداری گامبهگام ونیرگرس بیضرا .۴ جدول
 احتمال مقدار آزمون آماره استاندارد رگرسیون ضریب غیراستاندارد رگرسیون ضریب بینپیش متغیرهای

 >۹۳٫۰۲  ۲۵٫۸۰ ۰٫۰۰1 ( a) ثابت عدد

 >۰٫۰۰1 -۴٫۳1 -۰٫۳۸ -1٫۰1 فکری نشخوار
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۵ 

 بحث 4
 میتنظ و یاجتماع یهامهارت نیب رابطٔه یبررسکک حاضککر قیتحق هدف
 شکککهر متوسکککطه دوم دورٔه معلول آموزاندانش یخودبازدار با یجانیه

تا. بود هیاروم  یاجتماع یهامهارت رابطٔه که داد نشککککان لیتحل جین
 دارمعنا و میمسککتق طوربه یخودبازدار با همسککاالن با رابطه و مناسککب
 یخودبازدار با یپرخاشککککگر و یراجتماعیغ یرفتارها رابطٔه. اسککککت

ستقیغ طوربه  یدارمعنا رابطٔه یطلبیبرتر اما شد؛ دهید دارمعنا و میرم
بازدار با هایمتغ نیهمچن. ندارد یخود  نمرٔه درصکککککد۳۳ نیبشیپ یر

 یپرخاشگر درصد،1۵ همساالن با رابطٔه. کنندیم نییتب را یخودبازدار
ماع یهامهارت درصکککککد،۷ ناسکککککب یاجت تارها و درصکککککد۸ م  یرف
. کنندیم ینیبشیپ را یخودبازدار راتییتغ از درصد۳ زین یراجتماعیغ

 و همسککککاالن با رابطه شیافزا با که گفت توانیم هاافتهی نیا به باتوجه
تارها و یپرخاشککککگر کاهش و مناسککککب یاجتماع یهامهارت  یرف

ماعیغ بازدار زانیم یراجت بدییم شیافزا آموزاندانش یخود تا. ا  جین
 در شککانیا(. 1۹) همسککوسککت بسککونیگ جینتا با ذکرشککده آمدهدسککتبه

 یرو بر یخودبککازدار ٔهیککنظر یکننککدگینیبشیپ قککدرت خود قیتحق
 فیضککع یخودبازدار که داده نشککان جینتا و کردند یبررسکک را یبزهکار

 قیتحق بککا جینتککا نیهمچن. دارد ارتبککاط نوجوانککان یبزهکککار بککا
 که دادند نشککان زین هاآن(. ۲۰) همسککوسککت همکاران و فردیخداورد

 یعنی دارد، وجود ارتباط انیدانشککجو یزندگ تیفیک و یخودبازدار نیب
 درواقع. ابدییم بهبود یزندگ تیفیک شکککود، شکککتریب یخودبازدار هرچه
هارت ماع یهام عه یاجت نا از یامجمو ند هاییتوا  روابط که هسککککت
 تیمیصککم و یدوسککت د،ینمایم حفظ و آغاز را دیمف و مثبت یاجتماع

 مدرسه در را یبخشتیرضا یسازگار دهد،یم گسترش را همساالن با
 و دهند وفق طیشکککرا با را خود که دهدیم اجازه افراد به کند،یم جادیا

 معلول آموزدانش نیبنابرا ؛(۶) رندیبپذ را یاجتماع طیمح یتقاضککاها
ندیم فاده با توا هارت از اسککککت ماع یهام  و یخوب روابط باال، یاجت
 تیرضکککا جهینت در. کند جادیا خود انیاطراف و همسکککاالن با را یدیمف

هد شیافزا زین یکالسکککک طیمح از آموزدانش فتی خوا  هر نیهمچن. ا
 یدارا آموزدانش یراجتماعیغ یرفتارها و یپرخاشککککگر زانیم چقدر
 با که بود خواهد قادر بهتر کند، دایپ کاهش یحرکتیجسککککم تیمعلول

 با مقابله در او یبازدار نیبنابرا کند؛ برقرار ارتباط خود همکالسککککان
 . شد خواهد کمتر زین آموزاندانش
 با مثبت یابیارز و مجرد مثبت تمرکز رابطٔه دهندٔهنشککککان لیتحل جینتا

 ،ینشخوارفکر خود، سرزنش رابطٔه. بود دارمعنا و مثبت ،یخودبازدار
 ایمگر. شککککد دارمعنا یمنف یخودبازدار با رشیپذ و زکردنیآمفاجعه

طٔه به زین( 1۳) تارها و یجانیه میتنظ نیب یمنف راب ناسکککککب یرف  نام
 یخودبازدار با یدارمعنا رابطٔه گرانید سکرزنش اما اسکت؛ کرده اشکاره

 که دادند نشککان خود قیتحق در زین( ۲1) گولونه و گرشککمن. نداشککت
 توجه با. ندارند گریهمد با یمعنادار رابطٔه تیشخص و یجانیه میتنظ
 یابیارز و مجرد مثبت تمرکز شیافزا با که گفت توانیم هاافتهی نیا به

بت  و کردنزیآمفاجعه ،ینشککککخوارفکر خود، سککککرزنش کاهش و مث
بازدار زانیم رش،یپذ بدییم شیافزا آموزاندانش یخود ها. ا  اثر تاًین

 نیا به توجه با که بود دارمعنا و یمنف یخودبازدار بر یفکر نشککککخوار
تهی  یخودبازدار زانیم یفکر نشککککخوار کاهش با: گفت توانیم هااف

 و ابقا به تواندیم جانیه میتنظ واقع در. ابدییم شیافزا آموزاندانش
 یسککککککازآرام ایکک یبککازدار نیهمچن و یجککانیه یختگیبرانگ تیککتقو

 کککه ییهککافرهنککگ در واقع در(. 1۰) شککککود منجر معلول آموزدانش
 به منجر جانیه میتنظ یهامهارت کنند،یم میتنظ را جانیه یبازدار
 با حاضککر لیتحل جینتا(. ۸) شککوندیم یجانیه یختگیبرانگ ینیفرونشکک
 نیب که افتندیدر شککککانیا(. ۲۰) همسککککوسککککت فردیاریخدا قیتحق

 مثبت رابطٔه مواد مصککککرفسککککو  اسککککتعداد و فیضککککه یخودبازدار
 زین اضکککطراب و یخودبازدار تیماه نیب نیهمچن. هسکککت یمعنادار
 قیتحق با حاضکککر پژوهش دوم جٔهینت نیهمچن. شکککد دهید یمنف رابطٔه
 همجهت و همسککککو( 1۳) ایمگر قیتحق با نیهمچن و( ۲۲) فاول 
 و یناکام و اضطراب با رفتار یبازدار ستمیس داد نشان فاول . است
 از(. ۲۲) اسککت مرتبط ،یآسککودگ دیام با رفتار یسککازفعال سککتمیسکک

 و بود لیتحصککک حوزٔه به قیتحق بودنمنحصکککر ق،یتحق یهاتیمحدو
 یبررس را بودند لیتحص به مشغول که یحرکتیجسم معلول گروه فقط
 شککهر یحرکت یجسککم آموزاندانش در تنها پژوهش نیا نیهمچن. نمود
 اطیاحت دیبا گرید جوامع به آن جینتا میتعم در و شککککده انجام هیاروم
 . داشت

 از که شودیم شنهادیپ ،یحرکتیجسم نیمعلول ییکارا شیافزا منظوربه
 یجانیه میتنظ ،یاجتماع یهامهارت شیافزا باعث که ییهامداخله

 یرو بر قیتحق نیا که شکککودیم شکککنهادیپ. شکککود اسکککتفاده شکککوند،یم
 و گردد انجام زین ستندین لیتحص به مشغول که یحرکتیجسم نیمعلول
 یشککهرها در و یشککیآزما صککورتبه زین گرید یرهایمتغ ریسککا با رابطه
عه و یبررسکککک و دیدرآ اجرا به گرید طال  به توجه با نیهمچن. گردد م
  نددار دجوو یربسیا یمتغیرها معلول، آموزاندانش عموضو همیتا
. شود توجه هاآن به معلول آموزاندانش مطالعه زٔهحو در ستا زمال که

 را یعاد آموزاندانش ،یلیتکم قاتیتحق در توانندیم یبعد محققان
 .بپردازند آمدهدستبه جینتا سٔهیمقا به و کرده مطالعه وارد زین

 گیرینتیجه ۵
 ابعاد نیب از که شودیم گرفته جهینت آمدهدستبه جینتا به توجه با

 یاجتماع یرفتارها و همساالن با رابطه بُعد دو ،یاجتماع یهامهارت
 یحرکتیجسم تیمعلول یدارا آموزاندانش یخودبازدار با مناسب
 رابطٔه یراجتماعیغ یرفتارها و یپرخاشگر بُعد دو و میمستق رابطٔه

 میتنظ ابعاد یتمام نیب از نیهمچن. داشتند یخودبازدار با یمعکوس
 یخودبازدار راتییتغ که توانست یفکر نشخوار بُعد تنها یجانیه

 گریدعبارتبه. کند نییتب را یحرکتیجسم تیمعلول یدارا آموزاندانش
 میتنظ و یاجتماع یهامهارت یکل حالت در که شودیم گرفته جهینت
 در یمهم نقش ،یحرکتیجسم تیمعلول یدارا آموزاندانش جانیه

 .دارند هاآن یخودبازدار

 تشکر و قدردانی 6
 در مدرسه مسئولین، کنندگانشرکت تمامی همکاری از وسیلهبدین

 تشکر و تقدیر هاپرسشنامه تکمیل و آموزاندانش شناسایی راستای
 شمارٔه با ارشدکارشناسی نامٔهپایان از برگرفته مقاله این. شودمی

 بر پژوهش این اجرای مجوز همچنین. است 1۰۳۲۰۷۰۷۹۵۲۰1۷
 نامٔه شماره با وپرورشآموزش سازمان از مطالعه گروه روی
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۶ 

.است شده صادر ۲۹۰1۴1٫۵۶۷۲۵/۲۹۰1
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