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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and
commitment-based therapy on cognitive regulation of emotion, wisdom,
rational thinking and social adjustment among the aggressive teenagers that
accrue in quasi-experimental research. The population of research consisted of
the female students of high school, second grade, studying at the district 4 of
Tabriz Education Department, in the school year of 2019-2020. Two schools
were selected through random cluster method with Arnold &Buss aggressive
Questioner 30 aggressive teenagers were selected voluntary and put randomly
15 female aggressive teenagers in two groups, acceptance and commitment
group and control group. The experimental group was subjected to acceptance
and commitment therapy in 10 2 -hour sessions. ANCOVA test was used to
analyze the data with soft word SPSS 24. The results showed that acceptance
and commitment-based therapy had a positive effect on cognitive regulation of
emotion, wisdom and social adjustment of aggressive teenagers of the studied
variables so this treatment is useful for aggressive teenager with increased
those variables.
Keywords: cognitive emotion regulation, wisdom, rational thinking, social
adjustment, aggression
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظ یم ش نا تی هیج ان
رد تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پر اشگر در یک ط رن نیم آزمایش ی ر ورف گر ت
است .جامع ی این پژوهش شامل دانشآموزان د تر متوسط ی دورهی دوم ناحی ی  4آموزش و پ رورش
شهر تبریز در سال تحصیلی  1398-99بود .از میان مدارس ناحی ی چه ار دو مدرس ب روش تص اد ی
وش ای انتخاب شدند و با استفاده از پرس شنام ی پر اش گری ب اس و پ ری ب ر ورف داوطلبان 30
دانشآموز پر اشگری انتخاب و ب رورف تص اد ی در دو گ روه  15نف ره آزم ایش و کنت رل ق رار داده
شدند .شرکتکنندگان گروه آزمایش در دَه جلس ی دو ساعت تحت درمان گروه ی مبتن ی ب ر پ ذیرش و
تعهد قرار گر تند .دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و نرما زار آماری  SPSS-24تحلی ل
شدند.یا ت ها نشان داد ک درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ب ر تنظ یم ش نا تی هیج ان رد و س ازگاری
اجتماعی نوجوانان پر اشگر تأثیر مثبت دارد .میتوان نتیج گر ت ک ای ن روش ب ا بهب ود مؤلف های
مذکوردر کاهش پر اشگری نوجوانان مؤثراست.
واژههای کلیدی :تنظیم شنا تی هیجان

رد تفکر منطقی سازگاری اجتماعی پر اشگری
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مقدمه
یکی از بزرگترین مشکالتی ک دانشمندان در هزاره جدید با آن مواج میباش ند پر اش گری
نوجوانان است .ا رادی ک نمیتوانند احساس شم ود را کنترل کنند از پر اشگری ب رای تخلی
ی آن استفاده میکنند یا بر ی ابراز پر اشگری را راهی برای رسیدن ب اهداف میپندارن د .بعض ی
در برابر پر اشگری ابراز شده علی

ود برای تال ی ک ردن پر اش گری از

ود ب روز میدهن د و

بسیاری از ر تارهای پر اشگری آمیز ناشی از یادگیری ا راد از مح یه هس تند کودک ان و نوجوان ان
ب

عل ت رش د نی ا تگی ع اطفی و هیج انی بیشتر در مع رض آس یبهای ناش ی از پر اش گری

هس تند و مواجه دائمی با ای ن ر ت ار از توان ایی آن ها در ایج اد اعتم اد ب اطرا ی ان میک اهد
و اعتم اد ب نفسشان را پ ایین میآورد قدرف تطابق و سازگاری کودک ان و نوجوان ان کمت ر و
احتمال اینک در رورف مواجه با پر اشگری در آینده دست ب

پر اشگری بزنند بیشتر اس ت

(ب نقل از عالقبندراد دشتی و مرادی  .)1382تنظیم هیج ان ش کل ار ی از

ود نظ م بخش ی

میباشدک در مدیریت هیجانه ا نق ش اساس ی ایف ا میکن د (س ارنی موم و کمپ وس.)1998 1
آیزنبرگ و اسپینارد )2014( 2تنظیم هیجان را ب عنوان رایند ایج اد حف ع تع دیل و تغیی ر وق و
شدف یا مدف احساست درونی و هیجاناف مرتبه با انگیزشها و رایندهای روان شنا تی تعری
میکنند ک اغلب ب منظور انجام یک هدف رورف میگیرند .از طر ی دیگ ر نوجوان ان در مرحل
رشدی اجتماعی شدن قرار دارند (میلون .)1392 3اجتماعی شدن یک رایند دوجانبة ارتباطی می ان
رد و جامع است و در طول حیاف انسان این رایند در دو مقولة یادگیری و یاد دادن ادام مییاب د
(اسالمی نسب  .)1393با توج ب رایند اجتماعی ش دن و مراح ل ای ن راین د دورة نوج وانی را
شرده ترین دورة اجتماعی شدن و یکی از مهمترین دورهه ای تح ول میدانن د .نوجوان ان در ای ن
سنین تعاملهای اجتماعی کارآمدتری با همساالن و جامع برقرار میکنند (شولتز و ه ویر.)1976 4
اما اگر این تعامالف کنترل و هدایت نش ده و ی ا ب ا پر اش گری هم راه باش د میتوان د س ازگاری
اجتماعی نوجوانان را کاهش دهد (هولیس -والکر و کولوس یمو .)2011 5از ای ن رو امک ان درگی ر
شدن نوجوانان با بحران عدم یکپارچگی و ناامیدی از زندگی ا زایش مییابد و رد آنان ب ا ا تالل
1. Saarni, Mumme, & Campos
2. Eisenberg & Spinrad
3. Milon
4. Schultz & Hoyer
5. Hollis-Walker & Colosim
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(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

مواج میشود زیرا ردمندی نقط پایانی مطلوب تحول هویت است ک از طریق تسله بر تع دادی
از بحرانها و ب طور اص حل بحران یکپارچگی در مقابل نا امیدی در طول زندگی رد ب دس ت
میآید (آردلت .)2003 1رد شیوهای از تفکر احساس و ر تار است ک آثار مثبت ی ب رای زن دگی
ود و دیگران ب بار میاورد ودر با ت زندگی ظاهر میش ود (.نوق ابی و رض ایی  .)1396در ای ن
میان پر اشگری با ایجاد محدودیت در رد تس له ب ر بحرانه ای دوران نوج وانی را ب ا مش کل
مواج میسازد و تفکر منطقی نوجوان را نیز محدود میسازد .تفک ر منطق ی ش امل بررس ی ع ال
پایدار و دقیق هر عقیده یا دانشی است ( یشر .)1385
برای درمان پر اشگری از روشهای متفاوتی استفاده شده است ب ا ای ن ح ال ع دم مو قی ت
روشهای رایجشنا تی-ر تاری سنتی لزوم انجام بررسی روی آورده ای ن وین ش نا تی-ر ت اری
برای درمان پر اشگری را مشخص میکند .در حال حاضر درمانهای شنا تی-ر ت اری و ب وی ژه
شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ب عنوان روش درمانی مؤثری ب رای درم ان و ک اهش عالی م
ا تالهای روانی ب کار ر ت است (گود رین و ونهرینگن .)2010 2در درمانهای موج سوم ت الش
میشود ب جای تغییر شنا تها ارتباط روانشنا تی رد با ا کار و احساستش ا زایش یاب د .درم ان
تعهد و پذیرش ریش در ر تارگرایی دارد اما ب وسیل رایندهای شنا تی مورد تجزی و تحلیل ق رار
میگیرد (رودیت و روبینسون .)2011 3در این شیوه درمان تالش میشود ب جای تغیی ر ش نا تها
ارتباط روانشنا تی رد با ا کار و احساستش ا زایش یابد .هدف این شیوه درمانی کمک ب مراج
برای دس تیابی ب ی ک زن دگی ارزش مندتر و رض ایتبخشتر از طری ق ا زایش انعطافپ ذیری
روانشنا تی است (المار ویاتروسکی و لوئیس درایور .)2014 4نت ایج پ ژوهش اس تادیان

انی و

دایی مقدم ( )1396نشان داد ک درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د موج ب ا زایش س ازگای
اجتماعی شده و و میزان اضطراب اجتماعی از در میان ا راد دارای معلولیت جسمی کاهش میده د.
نتایج پژوهش لئونی کورتی کاواگنوال هلی و نون  )2016( 5نشان داد ک درم ان مبتن ی پ ذیرش و
تعهد میتواند توانایی ارزشهای شخصی و حر ای را ا زایش ده د و همچن ین رر تهایی را
برای هماهنگی با چنین ارزشهایی راهم کرده و سازگاری اجتماعی در محیه کاری ا زایش ده د.
1. Ardlet
2. Godfrin & Van Heeringen
3. Roditt & Robinsson
4. Lamar, Wiatrowski, & Lewis-Driver
5. Leoni, Corti, Cavagnola, Healy, & Noone
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بنابراین پژوهش حاضر ب دنبال بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظ یم ش نا تی
هیجان رد تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پر

اشگر بود.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر نیم آزمایشی از نو پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنت رل ب ود .جامع ی ای ن
پژوهش دانش آموزان د تر متوسط دورهی دوم ناحی چهار آموزش و پرورش شهر تبری ز در س ال
تحصیلی  98-99بود ( 42031دانشآموز) .ابتدا از میان مدارس ناحی ی مذکور دو مدرس ب روش
تصاد ی وش ای انتخاب و در مجمو دانشآموزان د تر متوس ط ی دورهی دوم در ه ر مدرس
تعداد  200پرسشنام اولی یعن ی در مجم و  400پرس شنام جه ت غرب الگری پر اش گری در
مدارس توزی گردید ک از این میان  100نفر دارای مالکه ای الزم ب رای پرس شنام پر اش گری
بوده ک  15نفر از د تران هر مدرس ک مستعدتر بوده ب ر ورف داوطلبان انتخ اب و در  2گ روه
گروه پذیرش و تعهد و گروه گواه ب رورف تصاد ی قرار داده شد .قبل از آغاز درمان ب ا هم اهنگی
مدیریت مدارس جلس توجیهی برای والدین این دانشآم وزان جه ت ش رکت و همک اری بیش تر
دانشآموزان و ارائ برگ رضایت والدین جهت موا قت آنه ا از ش رکت رزن دانش در دورهه ای
مذکور هم دریا ت گردید .قبل از آغاز جلساف درمانی همزمان ب ه ر دوگ روه اب زار پرس شنام
رد تفکر منطقی تنظیم شنا تی هیجان سازگاری اجتماعی ارائ گردید ک روایی و پایایی ابزاره ا
در ذیل اورده شده است.

ابزار اندازهگیری
پرسشنامهی ارزشهای بنیادین :)FVS( 1ای ن پرس شنام توس ه جیس ون رایکل ر کین
دریک کاماچو و مارچس )2001( 2سا ت شده و ش امل ارزشه ای بنی ادین از جمل س رزندگی
هارمونی قضاوف وب و ارتباط با طبیعت میباشد .این پرسشنام دارای  23م اده در ی ک طی
لیک رف  5درج ای اس ت .جیس ون و همک اران ( )2001ض رایب پای ایی آلف ای کرونب ا
مؤل ّف هایهارمونی گرما هوش و ارتب اط ب ا طبیع ت ب ترتیب  0/78 0/62 0/75 0/78ض رایب
1. Fundamental Values Scale
2. Jason, Reichler, King, Madsen, Camacho, & Marchese
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(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

پایایی بازآزمایی  0/62تا  0/78و ض رایب آلف ای کرونب ا از  0/62ت ا 0/78؛ و نوق ابی و رض ایی
( )1396ضرایب پایایی آلفای کرونبا کل پرسشنام را  0/89گزارش کردهاند.
پرسشنامهی پرخاشگری آرنولد اچ باس و پررری :)AGQ( 1پرس شنام پر اش

گری AGQ

یک مقیاس ود گزارش دهی مداد کاغذی است .این پرسشنام را باس و پری 2در س ال  1992آن
را سا ت است ک دارای  30سؤال است ک  14سؤال آن « شم»  8سؤال «تهاجم» و  8سؤال دیگ ر
عامل «کین توزی» را میسنجد .و هر چ نمره رد در این آزمون بیشتر باش د می زان پر اش گری او
بیشتر است .زاهدی ر نجاریان و شکرکن ( )1379ضرایب بازآزمایی ب دس ت آم ده ب ین نمرهه ای
آزمودنی در دو نوبت  0/64و  0/79و ضریب آلفای کرونبا  0/87بوده اس ت .ض ریب آلف ای ک ل
نمراف پرس شنام  0/89اس ت .و نی ز س امانی ( )1386از روای ی مطل وب وض ریب پای ایی ای ن
پرسشنام را ب شیوه بازآمایی برابر  0/78ب دست آورد.
پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان :)CERQ) 3این پرسشنام توس ه گارنفس کی ک رایج و
اسپینهاون )2002( 4تدوین شده است .پرسشنام چند بعدی است ک جه ت شناس ایی راهبرده ای
مقابل ای شنا تی ا راد پس از تجرب کردن وقای یا موقعیتهای منفی مورد اس تفاده ق رار میگی رد.
این پرسشنام یک ابزار ود گزارشی است و دارای  36ماده میباشد ک نح وه پاس ب ب آن ب ر
مبنای طی

لیکرف  5درج ای میباشد .راهبرد شنا تی تنظیم هیجان در این پرسشنام ب دو دس ت

کلی سازشیا ت (انطباقی) و سازشنایا ت (غیراتطباقی) تقسیم میشود ک از مجمو نمره مربوط ب
زیر مقیاسهای کم اهمیت شماری تمرکز مجدد مثب ت ارزی ابی مج دد مثب ت پ ذیرش و تمرک ز
مجدد بر برنام ریزی تقسیم بر ( 10تعداد مادهها) نمره راهبردهای س ازشیا ت ؛ و از مجم و نم ره
ردهمقیاسهای ودسرزنشگری دیگر سرزنشگری تمرکز بر کر/نش خوارگری و اجع نم ایی
تقسیم بر ( 8تعداد مادهها) نمره راهبرده ای س ازشنایا ت ب دس ت میآی د .در پ ژوهش از روای ی
مطلوب وضریب پایایی پرسشنام با روش آلفای کرونبا محاسب گشت ک ب رای س رزنش

ود

 0/72پذیرش  0/71نشخوار کری  0/74تمرکز مجدد مثبت  0/73تمرکز مجدد بر برنام ری زی
 0/75ارزیابی مجدد مثبت  0/78دیدگاه گیری  0/74اجع انگاری  0/70و سرزنش دیگ ری 0/78
1. Aggration Questionnaire
2. Buss & Perry
3. Cognation Emotion Regulation Questionnaire
4. Garnefski, Kraaij, & Spinhoven
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و برای کل تنظیم شنا تی هیجان  0/74ب دست آمد و نی ز بش ارف و بزازی ان ( )1392بی ان کردن د
ضرایب آلفای کرونبا این ابزار رضایت بخش و ضریب پایایی بازآزمایی پرسشنام با ار ل ی دو
تا چهار هفت معنیدار گزارش کرده اند.
پرسشنامهی تفکر منطقی ( :)RTQاین پرسشنام در س ال  2000توس ه کمب ر 1و همک اران
طراحی شده ک دارای  16سؤال بوده و هدف آن ارزیابی تفکر منطقی (تأملی) ا راد از ابعاد مختل
(انجام کارها بر طبق عادف انجام کارها بر طبق درک و هم انجام کارها بر طبق تفکر تأمل و انج ام
کارها بر طبق تفکر انتقادی) میباشد .طی

نمرهگ ذاری آن از ن و لیک رف  5گزین ای (هرگ ز=1

گاهی= 2معمو ًال= 3اغلب= 4همیش = )5میباشد .از نظر روایی مورد تأیید سازنده این پرس شنام
بوده است و پایایی آن با استفاده از الفای کرونبا بررسی شده است ک مع ادل  0/73ب دس ت آم د
(کمبر و همکاران  )2000و همچنین توسه اس ماعیلی و تق یزاده ( )1396ب ر روی  636دانش جو
رورف گر ت است ک از روایی روری و محتوایی قابل قب ولی بر وردار اس ت و روای ی ع املی
پرسشنام کلی شا صهای نیکویی برازش مدل را با درج آزادی  1/85تأیید میکند.
پرسشنامه سررازگاری اجتمررا ی :)SSQ( 2مقی اس س نجش س ازگاری اجتم اعی ک ودک و
نوجوانان را ماتسون اسولد داوسون و کازدین 3در سال  1938ب رای س نجش س ازگاری اجتم اعی
ا راد  4تا  18سال تدوین کرده اند .پاسبهای داده شده ب این مقیاس براساس شا ص  5درج ای
نمره گذاری شده است .ای ن مقی اس ش امل  56عب ارف اس ت ک س ازگاری اجتم اعی مناس ب
ر تارهای غیراجتماعی پر اشگری و ر تارهای تکانشی برتری طلب ی و اطمین ان زی اد ب

ود و

رابط با همساالن را میسنجد (ب نقل از یوسفی و ی ر  .)1381ای ن مقی اس از همس انی درون ی
پایایی و بازآزمایی باال و روایی ا تراقی قابل قبولی بر وردار است (ماتس ون و همک اران  1983ب
نقل از یوسفی و یر  .)1381یوسفی و یر ( )1381روای ی آن را مطل وب و مناس ب و همچن ین
پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونبا برای کل مقیاس  0/86گزارش کردهاند.

روند اجرای پژوهش
ب گروه پذیرش و تعهد نیز ب مدف  10جلس ه ر هفت  1جلس ب م دف  2س اعت (طب ق
1. Kember
2. Social Skill Questionnaire
3. Matson, Esveldt-Dawson, & Kazdin
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جدول  )1آموزشها و تکنیکهای الزم جهت کنترل پر اشگری ارائ گردید ولی ب گ روه کنت رل
آموزشی ارائ نگردید.در پایان ب هر دو گروه مجدد ًا پرسشنام ها ارائ گردید و بعد از جم

آوری

امتیازبندی شدند .در پژوهش حاضر جهت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از کتاب زیستن ب ا ری تم
زندگی و ن با آهن

شم ایفورف مکی و ورسایت )1952( 1اس تفاده ش د .نویس ندگان ای ن اث ر

راهکارهایی عملی برای درک ا سان

شم و حل آن ب کمک رویکرد مبتنی بر پذیرش وتعهد ارائ

میدهد .روایی محتوایی این پروتکل توسه  10تن از اساتید روانشناس ی ته ران و تبری ز ب ا س ابق
بیش از  10سال در این زمین مورد تأیید واق شد.
جدول1
خالصه محتوای طرح درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ایفورف و همکاران)1952 ،
جلسه موضوع  ،هدف ،و محتوا
اوّل

جلس آشنایی اولی با مراج و برقراری رابط مناسب با هدف پر کردن رحیح پرسش نام ها و
ایجاد اعتماد .اجرای پیشآزمون ارزیابی مصاحب تشخیصی و ضابط بندی درمان

دوم

آشنایی با مفاهیم درمانی پذیرش و تعهد ایجاد بینش در مراج نسبت ب مشکل و ب چ الش
کشیدن مهارگری
آموزش نوامیدی القان و آشنایی با هرست ناراحتیها و مشکالتی ک مراج برای رهایی از
آنها تالش کرده است

سوم

چهارم ایجاد پذیرش و ذهن آگاهی ب واسط ره ا ک ردن ت الش ب رای مه ارگری و ایج اد گس لش
شنا تی و مرور جلس پیشین و تکالی
پنجم آموزش زندگی ارزشمدار انتخاب و مرور جلساف پیشین و ارائ تکالی
ششم ارزیابی اهداف و اعمال تصریح ارزشها اهداف و اعمال و موان آنها
هفتم

بررسی مجدد ارزشها اهداف و اعمال و آشنایی و مشارکت با اشتیاق و تعهد

هشتم

شناسایی و ر موان عمل متعهدان

نهم

تکرار و یادآوری موارد غیرقابل کنترل و ایجاد حس درماندگی؛ تنظیم و دس تیابی ب اه داف
واقعی و قابل دستیابی؛ ایجاد تعتد و برداشتن گام و انعطافپذیری
بازنگری ب تکلی داده شد .بحث مجدد و انجام تکنیکتای آموزش داده شده و رس یدگی ب

دهم

موان عدم مو قیت در اجرا؛ تأکید ب پایبندی ب احترام؛ بحث در م ورد انتخ اب تکنیکه ای
متناسب برای هر رد در موارد ایجاد شم ؛ پاسخگویی ب سؤاالف و انجام پسآزمون.
1. Eifert, Mckay & Forsyth
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تجزیه و تحلیل دادهها
با کمک نرم ا زار  SPSSنسخ  24انجام شد و برای بررسی اثربخشی درمان در ه ر متغی ر از
آنالیز کوواریانس تک متغیره استفاده

گردید.

یافتهها
جدول 2
میانگین و انحراف معیار گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای مورد مطالعه در مرحلهی پیشآزمون و
پسآزمون

رد

تنظیم شنا تی
سازمانیا ت

تنظیم شنا تی
سازمان نایا ت

متغیر
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

سازگاری
اجتماعی

تفکر منطقی

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

28/03
30/18
26/59
20/48
35/2
28/53
34/2
40
76/33
64/73
74/26
96/46
57/6
57/86
56/73
62/46
149/53
143/4
148/66
165/66

8/03
7/92
7/38
6/66
5/65
7/06
5/96
5/38
15/88
13/98
14/55
12/97
3/81
8/46
4/13
7/6
31/27
21/78
11/86
22/55
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همانطور ک در جدول  2مشاهده میش ود می انگین و انح راف معی ار متغیره ای تنظ یم
شنا تی هیج ان س ازشیا ت

رد تفک ر منطق ی و س ازگاری اجتم اعی از پیشآزم ون ب

پسآزمون ا زایش داشت و در متغیر تنظیم شنا تی سازشنایا ت کاهش داشت است.
جدول 3
نتایج آزمون همگنی واریانسهای لون گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش
مقدار F

متغیرها

درجه آزاد  1درجه آزادی  2سطح معنیداری

تنظیم شنا تی سازشیا ت
تنظیم شنا تی سازشنایا ت

2/94
4/02

2
2

44
44

0/060
0/020

رد
تفکر منطقی
سازگاری اجتماعی

5/26
0/01
0/7

2
2
2

42
42
42

0/019
0/890
0/502

نتایج آزمون لون جهت بررسی تساوی واریانس نمراف گروهه ا در متغیره ای تنظ یم ش نا تی
هیجان تفکر منطقی رد و سازگاری اجتماعی نشان داد ک س طح معن یداری ب دس ت آم ده در
متغیرهای وابست پژوهش بزرگتر از  0/05اس ت بن ابراین ب ا 0/95ار مینان میت وان بی ان ک رد ک
گروههای آزمایش و کنت رل از نظ ر پراکن دگی متغیره ای وابس ت در پیشآزم ون یکس ان هس تند.
همچنین برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک

(جدول  )4استفاده گردید.

جدول 4
آزمون شاپیروویلک برای مشخص کردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها
متغیر
تنظ یم ش نا تی
سازمان نایا ت

تنظ یم ش نا تی
سازمانیا ت

گروه

تعداد آزمون سطح معنیداری

کنترل

15

0/89

0/08

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15

0/92

0/2

کنترل

15

0/9

0/11

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15

0/91

0/15

پیشآزمون

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15
15

0/95
0/94

0/57
0/39

پسآزمون

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15
15

0/93
0/83

0/3
0/061

پیشآزمون
پسآزمون
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ادامه جدول 4
آزمون شاپیروویلک برای مشخص کردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها
متغیر

تعداد آزمون سطح معنیداری

گروه
کنترل

15

0/89

0/08

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15

0/91

0/17

پسآزمون

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15
15

0/92
0/93

0/19
0/28

پیشآزمون

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15
15

0/95
0/83

0/53
0/067

کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
کنترل

15
15
15
15
15

0/92
0/96
0/73
0/86
0/92

0/23
0/7
0/054
0/059
0/21

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

15

0/93

0/28

پیشآزمون
رد

تفکر منطقی
پسآزمون
پیشآزمون
سازگاری اجتماعی
پسآزمون

جدول5
نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه پس از کنترل پیشآزمون در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

منبع تغییرات

مجموع

درجه میانگین

مجذورات آزادی مجدورات

تنظیم شنا تی هیجان
(سازشیا ت )

پیشآزمون
گروه

34/20
44/32

1
1

34/20
44/32

تنظیم شنا تی هیجان
(سازشنایا ت )

پیشآزمون
گروه

26/56
15/91

1
1

26/56
15/91

پیشآزمون

74/26

1

74/26

رد
تفکر منطقی
سازگاری اجتماعی

آماره
F

17/30
38/63

سطح

اندازه اثر

معنیداری ()Eta
P>0/001

P>0/001

0/41
0/32

گروه
پیشآزمون

80/36
73/56

1
1

80/36
73/56

7/58

P>0/01

0/20

گروه

88/24

1

88/24

12/4

P<0/000

0/32

پیشآزمون
گروه

148/66
170/32

1
1

148/66
170/32

17/70

P>0/001

0/45
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در نهایت مطابق جدول  4مالحظ میشود ک سطح معن یداری آزم ون وق در م ورد تم امی
متغیرها در بین نوجوانان دو گروه در پیشآزم ون و پسآزم ون بیش تر از  0/05میباش د .در نتیج
آزمونهای پارامتری استفاده شده برای متغیرهای مورد نظر در این تحقیق مناسب میباشند .همچن ین
ب منظور بررسی پیش رض همگنی شیب رگرسیون تعام ل ب ین متغیره ای وابس ت و ه م پ راش
بررسی شد ک نت ایج نش ان داد ک در متغیره ای تنظ یم ش نا تی س ازشیا ت تنظ یم ش نا تی
سازشنایا ت

رد تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی تعامل گروه و پیشآزمون معنیدار نیستند.

نتایج جدول  5نشان داد پس از کنت رل اث ر پیشآزم ون ب ین نم ره متغیره ای تنظ یم ش نا تی
سازشیا ت

تنظیم شنا تی س ازشنایا ت

رد تفک ر منطق ی و س ازگاری اجتم اعی در گ روه

آزمایش و گواه در پسآزمون تفاوف معنیداری وجود دارد ( .)P> 0/001در نتیج درمان مبتن ی ب ر
تعهد و پذیرش در ا زایش تنظیم شنا تی سازشیا ت ب میزان  41دررد در کاهش تنظیم ش نا تی
سازشنایا ت ب میزان  32دررد در ا زایش رد ب میزان  32دررد در ا زایش تفک ر منطق ی ب
میزان  20دررد و در ا زایش سازگاری اجتماعی نوجوانان پر اشگر ب می زان  45درر د اث ربخش
بوده است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس رضی تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شنا تی هیجان

رد

تفکر منطقی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پر اشگر مؤثر است .نتایج تحلی ل کوواری انس
تک متغیره روی میانگین نمرههای پسآزم ون متغیره ای وابس ت ب ا کنت رل پیشآزم ون در
گروههای آزمایش و کنترل نشان داد ک درمان مبتنی بر پ ذیرش و تعه د ب رتنظیم ش نا تی
هیجان اثربخشی مثبت و معنیداری دارد ک

ود باعث ا زایش راهکاره ای س ازشیا ت و

کاهش راهکارهای سازش نیا ت گردیده است .اینیا ت با نتایج پژوهش ه ایز لووم ا بان د
ماسودا و لیلیس )2006( 1و محمدی و و ایی مق دم ( )1399یراقچ ی جمه ری ر یر ی
کراسکیان موجمباری و محمدی ارسانی ( )1398رحمانیان دهس تانی و عل وی ( )1397و
محمدی رالح زاده و نصیریان ( )1394همسو میباشد ک در تبیین اینیا ت میتوان اظه ار
1 Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis
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کرد میتوان گفت ک این درمان بر روی شیوههای انعطافپذیرتر و سازگاران تر پاس خگویی
ب محرکهای نا وشایند درونی متمرکز میشود .هدفهای ارلی این درمان بر روی زندگی
وجودی پرمعنا زندگی کردن بر اساس ارزشهای سازمانیا ت رد تمرکز بر زم ان ح ال و
ا زایش تحمل برای احساساف منفی است .درنهایت میتوان انتظار داشت ک درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر اساس مفاهیم پذیرش (درک و قبول کردن درد و رنج ی ک زن دگی ب
ناچار با ود ب همراه دارد) ذهن آگاهی (متمرکز شدن بر زمان حال و و ا زایش طاق ت و
تاب آوری بیشتر برای هیجانهای منفی) و گسلش (دوری جستن از هیجاناف منفی و تداعی
شده در ذهن) طراحی شده است بایستی ب کاهش مشکالف هیجانی منجر ش ود ک نت ایج
پژوهش حاضر حاکی از تایید این انتظ ار میباش د (هالن د 1و همک اران 2017؛ کراس بی و
توهی

2

.)2016

یا ت بعدی پژوهش نشان داد ک درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د ب ر

رد نوجوان ان

پر اشگر اثربخشی مثبت و معنیداری دارد ک اینیا ت با نت ایج امی دی و قاس مزاده و دهق ان
( )1397و کاکاون د ب اقری و ش یرمحم دی ( )1394و ه وگس ک الرک کلک الف دی ل و
مکمیالن )2017( 3همخوانی دارد .در این درمان ابتدا سعی میشود تا پذیرش روان ی رد در
مورد تجارب ذهنی (ا کار و احساساف) ا زایش یابد و متقابل آن اعمال کنترلی نامؤثر ک اهش
یابد .ب بیمار آمو ت میشود ک هرگون عملی جهت اجتن اب ی ا کنت رل ای ن تج ارب ذهن ی
نا واست بیاثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها میشود و باید ای ن تج ارب را
بدون هیچگون واکنش درونی یا بیرونی جهت حذف آنها ب طور کامل پ ذیر ت (یراقچ ی و
همکاران 1398؛ آقایی و حیدری2016 4؛ هیل ماسادا مور و توهی

5

 .)2015در ق دم دوم

بر آگاهی روانی رد در لحظ ی حال ا زوده میشود؛ یعنی رد از تمام حاالف روانی ا ک ار و
ر تار ود در لحظ ی حال آگاهی مییابد .در مرحل ی سوم ب رد آمو ت میشود ک

ود را

از این تجارب ذهنی جدا سازد (جداسازی شنا ت) ب نحوی ک بتواند مستقل از این تجارب
1. Haaland
2. Crosby & Twohig
3. Hughes, Clark, Colclough, Dale, & McMillan
4. Aghaei & Heidari
5. Hill, Masuda, Moore, & Twohig
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عمل کند .چهارم تالش برای کاهش تمرکز مفرط بر

(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

ود تجس می داس تان شخص ی (مانن د

قربانی بودن) ک رد برای ود در ذهنش س ا ت اس ت .پ نجم کم ک ب

رد ت ا ای ن ک

ارزشهای شخصی ارلی ود را بشناسد و ب طور واضح مشخص سازد و آنها را ب اه داف
ر تاری اص تبدیل کند (روششناسی ارزشها) .درنهایت ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدان
یعنی عالیت معطوف ب اهداف و ارزشهای مشخص شده ب هم راه پ ذیرش تج ارب ذهن ی
(ایزدی و عابدی  .)1392بر همین اساس نوجوانانی ک در معرض این درم ان ق رار میگیرن د
نسبت ب هم سن و سالهای ود و ا رادی ک در مهرض این درمان نیستند با تکی ب ر م وارد
ذکر شده از میزان رد بیشتری بر وردارند و ر تارهای ود را با توج ب موقعی ت مناس ب
کنترل و انجام میدهند.
یا ت بعدی پژوهش نشان داد ک درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د ب ر تفک ر منطق ی
نوجوانان پر اشگر اثربخشی مثبت و معنیداری دارد ک اینیا ت با نتایج ه ولبرف ویلی امز
استوری ویلسون )2015( 1عبداللپور حا ظی احتشامزاده و نادری ( )1397و رحمانی ان و
همکاران ( )1397همخوانی دارد .در تبیین اینیا ت نیز میتوان بیان کرد ک درمان مبتن ی ب ر
پذیرش و تعهد رد را از همان جلس اول درباره علت ایجاد ا کار غیرمنطقی سیکل منفی و
معیوب آگاه میکند و این تغییر نگ رش از هم ان ابت دا در ا راد ش کل میگی رد (وای ن 2و
همکاران  .)2019ا رادی ک دارای تفکر منطقی قوی هستند در مقایس با ا رادی ک از تفکر
منطقی کمتری بر وردارند در شرایه استرسزا کمتر دچار آشفتگیشده و در هنگام مواجه
با شرایه استرس زا معموالً در تعامل بیشتری با محیه هستند .این ا راد ب واسط ی آموزش
مبتنی بر تعهد و پذیرش در وهل اول با تغییر روابه تجارب درون یش ان ک اهش اجتن اب
تجربی ا زایش انعطافپذیری و ا زایش عمل در مسیرهای ارزش مند را ب

ا راد آم وزش

میدهد .تغییر روابه با تجارب درونی شامل وسعت بخشیدن و وضون آگاهی درونی است.
مزیت روش درمان تعهد و پذیرش نسبت ب رواندرمانیهای دیگر در نظر گر تن جنب های
انگیزشی ب همراه جنب های شنا تی ب جهت تأثیر و ت داوم بیش تر اثربخش ی درم ان اس ت
(هایز و همکاران .)2006
1. Hulbert‐Williams, Storey, & Wilson
2. Wynne
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یا ت بعدی پژوهش نشان داد ک درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د ب ر س ازگاری اجتم اعی
نوجوانان پر اشگر اثربخشی مثبت و معنیداری دارد ک اینیا ت با نتایج وولز س وودن و اش ور

1

( )2014و پور رج عمران ( )1390همسو میباشد .در تبیین اینیا ت نیز میتوان گفت ک از آنجاک
شرط بقای زندگی انسان جنب اجتماعی آن است رشد اجتماعی ا راد در تعامل با دیگران و پ ذیرش
مسئولیتهای اجتماعی شکل میگیرد .بنابراین ایجاد مش کالف س ازگاری اجتم اعی میتوان د روی
تعهداف ردی و اجتماعی اثر بگذارد و موجب مش کلهایی در س المت ردی و اجتم اعی گ ردد
(پینتو کینهویس اسلویسون چس تر اس لوس و ی ا

2

2017؛ وول ز و همک اران 2014؛ دوارت

بوردین یازیگی و مونی .)2005 3زمانیک روابه اجتماعی گسست شود توانایی تنظ یم و م دیریت
ر تار نیز از بین میرود .کمبود یا نبود روابه اجتماعی ک درنتیج سازگاری اجتم اعی ن امطلوب ر
میدهد میتواند روی انگیزه و سالمت روانی رد ت أثیر منف ی گذاش ت و س بب عملک رد روان ی
ضعی

مانند احساس گناه ودپنداره منفی ناامیدی عزف نفس ضعی

ان زوا و رض ایتمندی ک م

از زندگی شود ک در درمان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د ای ن مهارته ا را ی اد گر ت و در ا زایش
سازگاری مجدد ود بکار میبرند (امرسون و لیوولن.)2008 4
از محدودیتهای تحقیق در این پژوهش آزمودنیها قه ب گ روه تح ولی نوج وان و د ت ر
تعلق داشتند ک نتایج را نمیتوان ب بقی سنین و گروههای تحولی مانند کودکان و جوانان و پس ران
تعمیم داد.از سویی ب علت همزمانی شیو بیماری کرونا امکان پیگیری بعد از درمان وجود نداش ت.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای تحقیقاتی مانند مصاحب و مشاهده ب رای بررس ی
استفاده شود و نتایج آن بایا ت های علی مقایس شودو نیز مشاب این پژوهش روی نوجوان ان پس ر و
سنین باالتر از نوجوانی رورف گیرد.

سپاسگزاری
نویسندگان بر ود الزم میدانند از کلی شرکتکنندگان حاضر در ای ن پ ژوهش تش کر و
قدردانی نمایند.
1. Vowles Sowden, & Ashworth
2. Pinto, Kienhuis, Slevison, Chester, Sloss, & Yap
3. Duarte, Bordin, Yazigi, & Mooney
4. Emerson and Llewellyn
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