پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره بیستوهشتم ،زمستان 1396

اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ( )ACTبر الگوی رفتاری تیپ ،A
شادکامی و احساس تنهايی در نوجوانان ساکن کانون اصالح و تربیت
تاریخ دریافت مقاله95/11/02 :

زهرا سلگی

تاریخ پذیرش مقاله96/09/06 :

*1

وحید عطائی مغانلو

2

چکیده
مقدمه :هر سال با افزایش چشمگیر بزهکاری نوجوانان در بسریاری از کشرورها و ایرران روبرهرو
هستیم که پیامدهای روان شناختی منفی برای این قشر به دنبرال دارد ،لریا پرژوهش حاضرر برا
هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پرییرش و تعهرد ( )ACTبرر الگروی رفتراری تیرپ ،A
شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصالح و تربیت انجام شده است.
روش :روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون برا گرروه کنتررل برود.
جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر ساکن کانون اصالح و تربیت شرهر تبریرز در سرال
 96بود .تعداد  30نوجوان به صورت تصادفی در دو گروه آزمرون و کنتررل قررار گرفتنرد.
پروتکل درمان مبتنی بر پییرش و تعهد بهصورت مداخله  8جلسهای در مدت  2ماه اجررا
گردید .و پرسشنامههای تیپ شخصیتی  ،Aشادکامی آکسفورد و احساس تنهایی آشر قبل
و بعد از مداخله در هر دو گروه تکمیل گردید .دادهها با اسرتفاده از نررمافرزار  SPSS-22و
آزمونهای آمار توصیفی و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین نمرات میانگین پسآزمون
دو گروه در مؤلفههای الگوی رفتاری تیرپ ( Aآزمرایش ،28/93 ،کنتررل ،)45 ،شرادکامی
(آزمایش ،68 ،کنترل )32/7 ،و احساس تنهرایی (آزمرایش ،46/2 ،کنتررل )53/2 ،تفراوت
معنادار وجود دارد (.)p>0/05
نتیجهگیری :درمان مبتنی بر پییرش و تعهد میتواند میرزان شرادکامی را در میران نوجوانران
ساکن کانون اصالح و تربیت افزایش و میزان الگوی رفتاری تیپ  Aو احساس تنهایی را کراهش
دهد ،بنابراین میتوان از این روش درمانی در کنار سایر مداخالت استفاده کرد.
کلیدواژهها :درمان مبتنی بر پییرش و تعهد ،الگوی رفتاری تیپ  ،Aشرادکامی ،احسراس
تنهایی

 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئولEmail: Z_solgi@pnu.ac.ir :
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The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
on Type A Personality, Happiness and Loneliness in adolescents
living in the Correctional and Rehabilitation Center
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ABSTRACT
Introduction: Juvenile delinquency is increasing in many
countries including Iran which has negative psychological
consequences for this stratum. The aim of this study was to
evaluate The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) on Type A Personality, Happiness and Loneliness in
adolescents living in the Correctional and Rehabilitation Center.
Method: A quasi-experimental pretest-posttest study design was
used to conduct this study. The population consisted of all
adolescents of the boy living in Tabriz's correctional and
rehabilitation center, during 2017. Based on acceptance and
commitment therapy protocol an 8 session intervention was
conducted over a period of 2 months and aType A Personality,
Oxford Happiness and Asher Loneliness Questionnaires was
completed before and after the intervention in both groups.
Descriptive statistics and MANCOVA using were used for data
analysis in SPSS V.22.
Results: The results of the analysis showed that the average posttest scores of between two groups in the variables of Type A
Personality (experimental, 28.93; control, 45), Happiness
(experimental, 68; control, 32.7) and Loneliness (experimental,
46.2; control, 53.2) which the difference was statistically
significant (p<0.05).
Conclusions: Based on the positive effect of acceptance and
commitment therapy on Type A Personality, Happiness and
Loneliness in adolescents living in the Correctional and
Rehabilitation Center, this method is recommended to be used
alongside other interventions.
Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Type A
Personality, Happiness, Loneliness.
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مقدمه
نوجواني حدفاصل سن كودكي و جوواني اسوت .در ايون دوره بوه دليول ر دادن بلووغ ،تغييورات و
تحوالت جسمي ،رواني و اجتماعي پديد ميآيد ،به نحوي كوه در پايوان ايون دوره نوجووان هويوت
جنسي و اجتماعي پيدا ميكند و براي پذيرش مسئوليتهاي فردي و اجتماعي آماده مويشوود .بوه-
خاطر تحوالت دوران بلوغ و تغيير در ارزشها و يافتن هويوتهوا در ايون دوران بزهكواري و سواير
رفتارهاي مخرب افزايش مييابد .نوجوانان اغلب به علت بلوغ هورموني و شناختي و مواجه شدن با
شبكههاي اجتماعي وسي تر ،در تجربيات هيجاني و احساسي خود ،افزايشوي را احسواس مويكننود.
عوامل متعددي از جمله تيپهاي مختلف شخصيتي ،انزوا و تنهايي ،كمبود محبت ،نظوام خوانوادگي
آشفته و نداشتن احساس شادكامي در نوجوانان باع شده است تا ايون گوروه از خوانوادههوا فاصوله
بگيرند و به بزهكاري و رفتارهاي پرخاشگرانه و هنجارشكنانه روي آورنود (قموريگيووي ،محبوي و
صادقي.)1393 ،
يكي از ويژگيهايي كه در نوجوانان ساكن كانونهاي اصالح و تربيت مشاهده ميشوود الگووي
رفتاري تيپ شخصيتي  Aميباشد .افراد تيپ  Aبا الگوهاي رفتاري ويژهاي از قبيول تكلوم سوري ،
رقابتجويي ،بيحوصلگي ،سختكوشي ،پرخاشگري ،خشونت نابهجا ،احساس كمبود وقوت شوديد و
انجام همزمان چندكار مشخص ميشوند (لوهس ،رورمن ،ريچارد ،بواپ و فائوه .)2017 ،1همچنوين
افرادي كه گرايش به تيپ شخصيتي  Aدارند در مقايسه با افراد تيپ شخصيتي  Bاز سوالمت روان
كمتري برخوردارند و نيز بيشتر به اضطراب ،افسردگي و ناراحتي جسمي دچوار مويشووند (لووئلين و
مارتين .)2018 ،2يكي از مهمترين و خطرناکترين ويژگيهاي رفتار تيپ  ،Aپرخاشوگري خصومانه
است .نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت به دليل داشتن اين ويژگي كه همزمان با پرخاشوگري
ناشي از بلوغ نيز هست ،مستعد رفتارهاي نابهنجار هستند و ضمن افت تحصيلي ،در ورطوه مصورف
مواد و بزهكاري فرو ميروند (مصطفيپور ،فرخي و حسينرابت.)1395 ،
از ديگر متغيرهايي كه در نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت بهوضووح مشواهده مويشوود،
ميزان شادكامي اندک آنهاست .از نظر سليگمن احساس شادكامي كه يک پديوده هيجواني مثبوت
است براي انسان ضروري است و به زندگي او معنوا مويبخشود (آديبوهآگبوو و اندوبيسوي.)2017 ،3
پريشاني رواني ،ناراحتيها ،غم ،پرخاشگري ،محروميتها و نظام خانوادگي آشفته از مهمترين عوامل
گرايش افراد به اعتياد و رفتارهاي تبهكارانه و ضداجتماعي است (فخري ،بهوار و امينوي .)1396 ،در
كنار اين مسائل ،اين نوجوانان بهدليل هوش هيجاني پوايين ،از تشوخيص درسوت احساسوات خوود

1. Lohse, Rohrmann, Richard, Bopp & Faeh
2. Loehlin & Martin
3. Adibe Agbo & Ndubisi
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عاجزند و بنابراين ضمن مغلوب شدن در برابر مشكالت و تجربههاي منفوي ،از شواد زيسوتن ناكوام
ميمانند (سپهريانآذر ،محمدي ،بدلپور و نوروززاده.)1395 ،
متغير ديگر بررسيشده احساس تنهايي است .احساس تنهايي ،تجربه عواطفي ناخوشوايند و پريشواني
روحي مزمني است كه از تعارضهاي ارتباطي بينفردي و كاستيهايي در روابط اجتماعي شوخص ناشوي
ميشود (بهامين و كووروشنيوا )1396 ،و عواملي موؤرر هرچنود موبهم ،در بوروز بسوياري از اخوتالالت و
ناخوشيهاي بنيادين رواني است (سوواري و منشوداوي .)1395 ،ايون متغيور روان شوناختي بوا مشوكالت
جسماني و روان شناختي بسياري همچون افسردگي ،خودكشي ،سوء مصرف مواد ،ناشواد زيسوتن و تيوره-
روزي مرتبط است و تهديدي براي سالمت روان ،بهكامي و كاركرد رواني -اجتماعي فرد بهشمار مويآيود
(گلويتزر ،ويلزينسكا و جايا .)2018 ،1ميزان باالي احساس تنهايي در نوجوانان ساكن كانونهاي اصوالح و
تربيت بهدليل عدم دريافت عواطف و احساسات محبتآميز از سوي خانوادههايشان بسيار محتمول اسوت و
همين مسثله سبب دوري آنها از محيط خانوادگي و ارتكاب اعمال خالف مووازين اجتمواعي شوده اسوت
(شريفي ،محمدامينزاده ،سليمانيصفت ،سودمند و يونسي.)1396 ،
مطالعات نشان ميدهند كه مداخلههاي درماني مناسب ميتواند به ميزان بسيار بااليي رفتارهاي
پرخطر از جملوه اعتيواد ،خودكشوي ،بزهكواري و علول زمينوهاي آن ماننود افسوردگي ،اضوطراب و
پرخاشگري را در نوجوانوان كواهش دهنود (تربيوک ،كوويپر ،ونودرريجكن ،اسوپرويت ،اسوتاماس و
هندريكس2018 ،2؛ قمريگيوي ،محبي و صوادقي1393 ،؛ احمودي ،عسوگري و تووقيري.)1392 ،
يكي از درمانهاي مناسب براي گروه سني نوجوانان -كه در سالهاي اخير معرفوي شوده -درموان
مبتني بر پذيرش و تعهد است .در اين درمان ،هدف اصلي ايجاد انعطافپذيري روانوي اسوت؛ يعنوي
ايجاد توانايي انتخاب عملي در بين گزينههاي مختلف كه مناسبتر باشود ،نوه اينكوه صورفاً جهوت
اجتناب از افكار ،احساسات ،خاطرهها يا تمايالت آشفتهساز انجام يا در حقيقت به فرد تحميول شوود
(عطائيمغانلو ،عطائيمغانلو و معززي .)2015 ،3شواهد تجربي در مورد توثرير ايون روش درمواني بور
مسائل رواني و اختالالت مختلف ،رو به افزايش است .براي مثال كارآيي اين روش درماني در مورد
اختالالتي مانند افسردگي ،پسيكوزها ،سوء مصرف و وابستگي به مواد ،فرسودگي شغلي و درد مزمن
مشخص است (حر ،آقايي ،عابدي و عطاري1392 ،؛ فلكسمن ،بلكلج و بوند.)2011 ،4
تجربههاي هيجاني و سازههاي ذهني بر رفتار انسانها از جمله رفتارهاي ارتبواطي تثريرگذارنود.
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با ارائه راهكارهايي قصد دارد به افراد كمک كند ،تثرير ايون تجوارب
دروني و سازههاي ذهني را از رفتار و رابطه حذف كنند و سپس رفتار را در جهت ارزشها و اهودافي
تنظيم كنند كه با دلبستگي ،صميميت ،حمايت ،همفكري و توافق ،رضايت و انسوجام هموراه باشود.

1. Gollwitzer, Wilczynska & Jaya
2. Ter Beek, Kuiper, Van der Rijken, Spruit, Stams & Hendriks
3. Ataie Moghanloo & Moazezi
4. Flaxman, Blackledge & Bond
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هيز ،پيستورلو و لوين )2012( 1نشان دادند كه اين رويكرد در گستره وسيعي از مسوائل كواربردي و
حيطههاي رشدي ،تغييرات مثبتي را به همراه داشته است .با وجود ايون كوه طوي دو دهوه گذشوته
تالشهايي در زمينهي ابداع فنون مؤرر براي درمان اختالالت زندانيان و مهار رفتارهواي بزهكارانوه
صورت گرفته است ،هنوز هم شكاف عميقي بين فعاليتهاي پژوهشي و اقدامات بواليني وجوود دارد
(رقيبي و رباني .)1391 ،بايد توجه داشت نوجواني دورهاي حساس از رشود اسوت و توجوه ويوژه بوه
مسائل روان شناختي نوجوانان در اين سن ميباشد .با لحاظ قراردادن پيشينه تحقيقات گذشته مبنوي
بر اهميت درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و مسائل روان شناختي كه نوجوانان پسر با آن مواجه مي-
شوند ،انجام پژوهش حاضر ضروري بهنظر ميرسد ،لذا پژوهش حاضر درصدد پاسوخگويي بوه ايون
سوال بود كه آيا درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر الگووي رفتواري تيوپ  ،Aشوادكامي و احسواس
تنهايي در نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت شهر تبريز تثرير دارد؟
روش
پژوهش حاضر كاربردي و از طرحهاي نيمهآزمايشي پيشآزمون و پسآزمون بوا گوروه كنتورل بوود.
جامعه آماري شامل كليه نوجوانان پسر ساكن كانون اصالح و تربيت شوهر تبريوز در سوال  96بوود.
پس از برگزاري پيشآزمون تعداد  30نفر از افرادي كه بيشترين نمرات را در پرسشونامههواي تيوپ
شخصيتي  Aو احساس تنهايي و كمترين نمره را در پرسشنامه شادكامي كسب كرده بودند ،انتخاب
شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه (هر گروه  15نفر) آزمايش و كنترل قرار گرفتند .به آزمودنيها
توضيحاتي در مورد طرح پژوهش داده شد و به آنها اطموينان داده شد كه نتووايج محرمانوه بواقي
ميماند .درمانگر قبل از انجام پژوهش ،دوره آموزشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را گذرانده بود.
مداخله درمان تعهد و پذيرش براي اعضاي گوروه آزموايش در  8جلسوه  60دقيقوهاي و در  8هفتوه
توسط پژوهشگر در يكي از اتاقهاي كانون انجام پذيرفت ،در حالي كه گروه كنترل چنين مداخلهاي
را دريافت نكرد .از افراد شركتكننده در پژوهش قبل از شروع كار ،رضايتنامه كتبي مبني بر حضور
اختياري و با ميل و اراده شخصي در جلسه درمان گرفته شود .پرسشونامه توسوط پژوهشوگر ضومن
تشريح نحوه تكميل در بين دو گروه يک جلسه قبل از شروع مداخالت يعنوي مرحلوه پويشآزموون
توزي شد و پس از انجام مداخالت نيز دوباره از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .تحليل دادهها بوا
روش آمار توصيفي و تحليل كوواريانس با استفاده از نرمافزار  spssويورايش بيسوت و دوم صوورت
گرفت .براي تعيين نرمال بودن دادهها از آزمون كولمووگروف -اسوميرنف 2و بوراي تعيوين برابوري
واريانسها از آزمون لوين استفاده شد .در آزمونهاي انجام شده سوطح  P>0/05معنويدار در نظور
گرفته شد و پيشفرضهاي تحليل كوواريانس رعايت شد.

1. Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin
2. Kolmogorov–Smirnov test
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ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه تی پ شخص یتي  :Aدر ايون پوژوهش بوراي ارزيوابي تيوپ شخصويتي ،A
پرسشنامه  24مادهاي كه در سال  1374توسط نجاريان و همكاران بوراي جامعوه ايرانوي سواخت و
اعتباريابي شده است ،به كار رفوت .ايون پرسشونامه داراي دو عامول تيوپ شخصويتي  ،Aسومي و
غيرسمي است 16 .ماده اول اين پرسشنامه ( )TA1بيشتر با جنبه مرضي و مضر تيوپ شخصويتي A
مثل پرخاشگري ،بيحوصلگي ،اضطراب ،افسردگي و عزت نفس پايين رابطه دارنود .در حواليكوه 8
ماده بعدي ( )TA2عمدتاٌ با جنبههاي غيرمرضي مثل گرايش به موفقيت و سختكوشي مرتبط است.
شيوهي نمرهگذاري اين آزمون براساس ليكرت ( 0براي هرگز تا  3براي اغلب اوقوات) اسوت .تنهوا
سواالت شماره  14و  15بهصورت معكوس نمرهگذاري ميشوند (خوديوي ،زرگور و داودي.)1391 ،
روايي پرسشنامه در مطالعات مختلف تثييد شده و ضريب آلفاي كرونبا براي بررسي پايايي اين ابزار
نيز در پژوهشهاي انجام شده بين  80-91درصد محاسبه شده است (سومالپور بابامحمودي1385 ،؛
داودي ،صفيخاني و مهرابيزاده هنرمند.)1388 ،
ب) پرسشنامه شادکامي آکسفورد :اين پرسشنامه كه در اكثر پژوهشهاي انجام شوده اسوتفاده
شده و در مقايسه با پرسشنامه افسردگي بک ،پايوايي بهتوري دارد ،در سوال  1990بوا معكووس كوردن موواد
مقياس افسردگي بک توسط آرگايل 1ساخته شده است .پرسشنامه  29سوال دارد كوه براسواس طيوف چهوار
درجهاي از  0تا  3نمرهگذاري ميشود :كامالً مخالف ( ،)0مخالف ( ،)1موافق ( ،)2كوامالً موافوق ( .)3بنوابراين
2
هرچقدر امتيازها باالتر باشد ،افراد شادتر خواهند بود .حداقل نمره هر آزمودني  0و حداكثر  87ميباشود (هيلوز
و آرگايل .)2002 ،روايي پرسشنامه در مطالعات مختلف تثييد شوده و ضوريب آلفواي كرونبوا بوراي بررسوي
پايايي اين ابزار نيز در پژوهشهاي انجام شده بين  87-93درصود محاسوبه شوده اسوت (آرگايول ،موارتين و
كراسلند1989 ،3؛ عليپور و آگاههريس.)1386 ،
ج) پرسشنامه احساس تنهایي آشر :اين مقياس را آشر براي ارزيوابي تنهوايي و نارضوايتي كودكوان و
نوجوانان ساخته است .پرسشنامه  24سوال دارد 8 .ماده آن مربوط به سرگرميها و عاليق فرد و نمرهاي بوه آن تعلوق
نميگيرد و براي اين منظور كه فرد در انجام آزمون احساس راحتي ،آرامش و آزادي بيشتر كند ،آورده شده است .به 16
ماده ديگر آن نمره تعلق ميگيرد و دامنه آن بين  16تا  80است .براساس رتبهبندي ليكرت نمرهگذاري شده است و هر
عبارت بين  1تا  5نمره ميگيرد :اصالً در مورد من درست نيست ( ،)1كمي درست است ( ،)2گاهي درست اسوت (،)3
غالباً درست است ( ،)4كامالً درست است (خالديان ،حسنپور ،خيرخواه و قلندري .)2013 ،4پژوهشي كه بهوسيله تهيه-
كنندههاي مقياس بر روي  522نفر بهنجار  18ساله انجام گرفت نشان داد كه نمورههواي ايون مقيواس ،همبسوتگي
معناداري با نمرههاي ارزيابي همساالن شخص نسبت به وي و ساير روشهاي گروهسنجي داشوت (آشور ،هيمول و
1 Argyle
2. Hills
3. Martin & Crossland
4. Khaledian, Hasanpour, Kheirkhah & Ghalandari
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رنشاو .)1984 ،1روايي پرسشنامه در مطالعات مختلف تثييد شده و ضريب آلفاي كرونبا براي بررسي پايايي اين ابزار نيز
در پژوهشهاي انجام شده بين  81-94درصد محاسبه شوده اسوت (آشور و همكواران1984 ،؛ مويدقائودي و قربوان
شيرودي.)1395 ،
طرح درمان  8جلسهاي براي درمان پيوسته آزمودنيها كه بر اسواس كتابچوه راهنمواي درموان
مبتني بر تعهد و پذيرش ايفرت توسط پترسون و همكاران بسط و توسوعه داده شوده اسوت ،توسوط
استادان و متخصصين دانشگاهي در اين حوزه مورد بررسي و تثييد قرار گرفت.
خالصه جلسات درمان مبتني بر پذیرش و تعهد
جلسه

استراتژی

مداخالت

جلسه اول :ارزيابي و جهوتگيوري
درمان و ارزيابيهاي فردي

گرفتن جزئيات از آزموودنيهوا ،معرفوي اهوداف
درمان مبتني بر تعهد و پذيرش ،مصاحبه فردي

معرفي تمركز تمرينات ،جلسه طرحريوزي
برنامهها ،يكپارچهسازي ارزيابي فردي

جلسوه دوم :ارزيوابي هزينوههواي
نااميدي خوالق ،تمركوز حوواس و
پذيرش

بررسي هزينههاي تعارض و اجتناب آزمودنيها،
توسعه نااميدي خالق ،معرفي پذيرش و تمركز
حواس
تشريح و توضيح رابطه منفوي افكوار بوراي نوجوانوان،
توسعه ديدگاه ناظر و مقايسه واكونشهواي خوود بوه
تنهايي و خود در ارتباط با همساالن
كموک بوه مراجعوان بوراي روشون كوردن و
شناسوايي جهوت ارزشهواي روابوط انسواني و
زندگي.
بازبيني كاربرگ ارزشها ،بح در موورد موانو
ارزشهاي زندگي و كمک بوه مراجعوان بوراي
حركت با موان
معرفي تمايل ،طبيعت انتخاب و توانايي پاسوخ
تجربه داشتن نوجوانان در خود به عنوان زمينوه
روابط انساني
بازبيني تمايل عاطفي در يک زمينه عمل متعهد
بوازبيني ارزشهواي زنودگي و اقودام متعهود،
آمادگي براي اقودام متعهود در آينوده و پايوان
درمان

جلسوه سووم :همجوشوي شوناختي،
مشاهده افكار
جلسه چهارم :انتخاب جهت ارزشها
جلسه پنجم :شناسايي موانو ارزش
زندگي از طريق پذيرش و مشاهده
خود
جلسووه ششووم :ايجوواد الگوهوواي
انعطافپذير رفتار در روابط ،خود به-
عنوان زمينه در اين رابطه
جلسه هفتم :پذيرش و اقدام متعهد
جلسه هشتم :كار در جهت پايان

استفاده از اسوتعاره تلوه انگشوت چينوي و
تمرين پذيرش افكار و احساسات
تمرين راننوده اتوبووس افكوار روي برگوه
تمرين ،تمرين پذيرش واكنشهاي رابطه
تمرين چوه چيوزي در زنودگي/روابوط ،در
حال حاضر ميخواهم ،تمرين نوشتن روي
قبر
كاربرگ عمول متعهود ،بوازبيني تمورين
راننده اتوبوس
كواربرگ عمول متعهود ،كواربرگ اقودام
متعهد ،استعاره صفحه شطرنج
كاربرگ اقدام متعهد
تمرينات تمركز حوواس بوراي تمورين در
خانه

یافتهها
بر اساس يافتههاي پژوهش ،ميانگين سن نوجوانان در گروه آزمون 13/7 ،و در گوروه كنتورل 14/4
سال بود .از نظر سطح تحصيالت بيشترين ميزان فراواني در هر دو گروه ،مربوط به مقطو ابتودايي
بود .جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش را در گروههاي كنترل و آزمايش در مراحل
پيش آزمون و پس آزمون نشان ميدهد.
1. Asher, Hymel & Renshaw
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جدول  -1ميانگين و انحراف معيار تيپ رفتاری ،Aشادکامی و احساس تنهایی در مراحل پيش-
آزمون و پس آزمون به تفکيک گروههای آزمایش و کنترل
شاخص
متغیر

گروه
گروه آزمايش

تيپ رفتاري A
گروه كنترل

گروه آزمايش
شادكامي
گروه كنترل

گروه آزمايش
احساس تنهايي
گروه كنترل

مرحله

میانگین

انحرافمعیار

حداقل

حداکثر

پيشآزمون

45/06

3/34

39

50

پسآزمون

28/93

3/28

22

34

پيشآزمون

44/53

4/06

39

51

پسآزمون

45

3/33

39

50

پيشآزمون

33/1

8/6

25

45

پسآزمون

68

7/5

49

76

پيشآزمون

30/3

7/1

24

42

پسآزمون

32/7

8/65

27

48

پيشآزمون

61/73

11/94

52

67

پسآزمون

46/2

9/44

43

56

پيشآزمون

49/4

12/8

41

55

پسآزمون

53/2

14/81

47

59

بهمنظور استفاده از آزمون تحليل كواريانس براي تجزيه و تحليول فرضويههواي پوژوهش ابتودا
پيشفرضهاي آماري تحليل كواريانس شامل آزمون همگني واريانس و نيوز بررسوي نرموال بوودن
براي متغيرهاي پژوهش انجام شد كه نتايج حاكي از آن بود كه پيش فرض تساوي واريوانسهوا در
تمام متغيرها برقرار بوده و همچنين از نرمال بوودن دادههوا پشوتيباني مويكنود .جودول  ،2آزموون
كولموگروف -اسميرنف مبني بر نرمال بودن توزي دادهها (تيوپ رفتواري  ،Aشوادكامي و احسواس
تنهايي) را نشان ميدهد.
جدول  -2آزمون کولموگروف -اسميرنف مبنی بر نرمال بودن توزیع دادهها (تيپ رفتاری ،A
شادکامی و احساس تنهایی)
متغیرها

تعداد

آزمون کالموگروف -اسمیرنف

سطح معناداری

تیپ رفتاری A

30

1/17

0/112

شادکامي

30

1/26

0/071

احساس تنهایي

30

1/02

0/174
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با توجه به اينكه سطح معناداري باالتر از  0/05است پس تمام دادهها نرمال هستند و ميتووان
از آزمون پارامتريک استفاده كرد.
بنابراين با توجه به نتايج فوق از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد .جودول  3نتوايج تحليول
كوواريانس چندمتغيري را بر روي نمرههاي پسآزمون ،با كنترل پيشآزمونها نشان ميدهد.
جدول  -3نتایج حاصل از تحليل کواریانس چندمتغيری بر روی ميانگين نمرههای پسآزمون تيپ
 ،Aشادکامی و احساس تنهایی گروههای آزمایش و کنترل
نام آزمون
ارر پيالي
المبداي ويلكز
ارر هتلينگ
بزرگترين ريشهي روي

مقدار
0/89
0/11
7/98
7/98

 dfفرضيه
2
2
2
2

F
99/76
99/76
99/76
99/76

 dfخطا
25
25
25
25

اندازه ارر
0/89
0/89
0/89
0/89

سطح معناداري
0/001
0/001
0/001
0/001

مندرجات جدول  3نشان ميدهد كه بين گروه آزمايش و كنترل از لحاظ متغيرهواي وابسوته در
سطح  P>001تفاوت معنيداري وجود دارد .بر اين اساس ميتوان بيان داشت كه دست كم در يكي
از متغيرهاي وابسته (تيپ  ،Aشادكامي و احساس تنهايي) بين دو گروه تفاوت معناداري وجوود دارد.
جدول  4نتايج تحليل كواريانس جهت مقايسه ميانگين نمرات گوروههواي آزموايش و كنتورل را در
متغيرهاي تيپ  ،Aشادكامي و احساس تنهايي نشان ميدهد.
جدول  .4تحليل کواریانس جهت مقایسه ميانگين نمرات گروههای آزمایش و کنترل در متغيرهای
تيپ  ،Aشادکامی و احساس تنهایی
متغير
تيپ رفتاري A
شادكامي
احساس تنهايي

مجموع مجذورات
1912/02
6015/14
732/4

درجه آزادي
1
1
1

ميانگين مجذورات
1912/09
6015/14
732/4

مقدار F
165/61
87/56
10/103

سطح معناداري
0/0001
0/0001
0/004

با توجه به نتايج جدول  4مشخص ميشود كه مقودار  Fدر گوروه در موورد متغيرهواي وابسوته
پژوهش معنادار شده است .به عبارتي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بور الگووي رفتواري تيوپ ،A
شادكامي و احساس تنهايي در نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت تثرير معناداري دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي تثرير درمان مبتني بر پذيرش و تعهود بور الگووي رفتواري تيوپ ،A
شادكامي و احساس تنهايي در نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت بود .همانطور كوه در بخوش
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يافتهها مشاهده شد؛ درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر الگوي رفتاري تيپ  ،Aشادكامي و احسواس
تنهايي در نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت مؤرر بود .يافتههاي اين پژوهش در رابطه با توثرير
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر الگوي رفتاري تيپ  Aبوا نتوايج تحقيقوات سويانتوري ،كليوات و
وارداني )2018( 1و كنعاني ،هادي و طيبي نائيني ( )1393همخواني دارد.
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر الگوي رفتواري تيوپ  Aنوجوانوان توثرير معنواداري داشوت.
پژوهش سيانتوري و همكاران ( )2018حاكي از آن بود كه درمان پذيرش و تعهود مويتوانود سوبب
كاهش اضطراب و اضطرار (به عنوان مؤلفهي اصلي الگوي رفتاري تيوپ  )Aدر بيمواران مبوتال بوه
سكته مغزي گردد .نتايج بعضي تحقيقات نشان داده است كه رفتار نوع  Aافراد ،امكان دارد تا حدي
نتيجهي پاسخهاي فيزيولوژيكي آنان به استرس باشد .بنابراين با استفاده از روشها و تكنيوکهواي
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در نوجوانان ميتوان به كاهش ميزان استرس و تغييور و يوا تعوديل
الگوي رفتاري در آنها كمک كرد (تورستون ،هال ،تيمورمن و امريوک .)2017 ،بوه نظور مويرسود
تغييرات درماني اين روش ناشي از تكنيکهايي است كه بوه افوراد داراي الگووي رفتواري تيوپ A
كمک ميكند تا شرايط اضطرار را بيشتر بپذيرند و به دليل بينتيجه بودن كنترل كردن و اجتنواب از
تفكرات مربوط به اضطراب و استرس گذر زمان ،از اين كنترل و اجوووتناب پرهيوز و بوه جواي آن،
ارزشهاي زندگي خود را مشخص كنند و اعمال خود را بر اساس حركت در مسير ارزشهاي تعريف
شده ،سازماندهي كنند.
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر شادكامي نوجوانان تارير معناداري داشت .يافتههاي اين
پژوهش در رابطه با تثرير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر شادكامي با نتايج تحقيقات توهيگ
و لوين )2017( 2و گرگور ،الچانس ،بوفارد و ديون )2018( 3همخواني دارد .در تبيين اين رخداد
ميتوان گفت ،از آنجا كه در پايين بودن ميوزان شوادكامي و ايجواد افسوردگي ،دريافوتهواي
شناختي تحريف شده ،نقش عمدهاي در پديداري آن دارند ،مداخله فوق به نوجوانوان آموخوت
تغيير كاركرد افكار و احساسات را به جاي تغيير شكل ،محتوا يا فراواني آنها بپذيرند .همچنين
اصالح و تقويت خوددلسوزي (مفهومي كه با قضاوت و انتقاد كه اغلب مراج نسبت به افكار و
احساساتش دارد ،مخالف است) يک جنبه مهم اين درمان است بهگونهاي واكنشپذيري ،ترس
و قضاوتهاي غيرمنطقي كاهش يابد .در نهايت هدف اين درمان ،تجربه افكوار ،احساسوات و
حسها همانگونه كه بهطور طبيعي اتفاق ميافتد ،است كه اين مسثله تثرير مطلوب و مثبتي را
در افزايش شادكامي ايفا ميكند.
همچنين درمان مبتني بر پذيرش و تعهد موجب كاهش احسواس تنهوايي در نوجوانوان سواكن
كانون اصالح و تربيت شهر تبريز گرديد .يافتههاي اين پژوهش در رابطه با تثرير درموان مبتنوي بور
1. Sianturi, Keliat & Wardani
2. Twohig & Levin
3. Grégoire, S., Lachance, L., Bouffard, Th., & Dionne
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پذيرش و تعهد بر شادكامي با نتايج تحقيقات هاليبورتون و كوپر )2015( 1و تورستون ،هال ،تيمرمن
و امريک )2017( 2همخواني دارد.
در همين راستا ساير پژوهشها نشان ميدهد كه ايون درموان بوه مراجعوان درگيور اخوتالالت
روان شناختي كمک ميكند تا آنان اهداف عاليتري را در زندگي خود تعريف كنند و انورژي خوود را
صرف فعاليتهايي هدفمند چون كار ،ورزش ،فعاليتهاي هنري و اجتماعي و ساير فعاليتها نمايند.
همچنين درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به آموزش به مراج اين امكان را ميدهد كه در وهله اول
به تغيير روابط با تجارب درونيشان ،كاهش اجتناب تجربي و افزايش انعطافپذيري و افزايش عمل
در مسيرهاي ارزشمند را به افراد آموزش ميدهود .تغييور روابوط بوا تجوارب درونوي شوامل وسوعت
بخشيدن و وضوح آگاهي دروني است كه در نهايت ميتواند سبب توسعه روابط بيروني فورد شوود و
وي را از احساس تنهايي برهاند.
با وجود نوظهور بودن درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در مقايسه با درموانهواي ديگور ،ادبيوات
محدود اين رويكرد نشان ميدهد كه اين درمان ميتواند در حوزه خانواده درماني و مسائل مربوط به
نوجوانان در محيطهاي خانوادگي مؤرر باشد .پژوهش حاضر نشان داد درموان مبتنوي بور پوذيرش و
تعهد ميتواند ويژگيهاي الگوي رفتاري تيپ  Aو احسواس تنهوايي را در نوجوانوان سواكن كوانون
اصالح و تربيت كاهش و شادكامي را در اين نوجوانان افزايش دهد .نمونه پژوهش محدود به جامعه
خاص ساكن كانون اصالح و تربيت بود و قابل تعميم به ديگر جوام نيست .در كل با توجه به نتايج
پژوهش و مؤرر واق بودن درمان بر متغيرهاي وابسته پژوهش ،درمانگران و مشاوران تربيتوي موي-
توانند براي حل مسائل مرتبط با نوجوانان از اين درمان استفاده كنند .همچنوين پيشونهاد مويشوود
تثريرات اين پژوهش بر روي جوام ديگر نظير دانشجويان ،دختوران سواكن كوانونهواي اصوالح و
تربيت و غيره نيز سنجيده شود.
اين مقاله برگرفته از كار تحقيقاتي است كه پژوهشگر با هزينه شخصي به انجام رسانده اسوت.
بدين وسيله نويسنده مراتب سپاس خود را از مدير ،كاركنان و نوجوانان ساكن كانون اصالح و تربيت
شهر تبريز كه در انجام پژوهش همكاري الزم را مبذول داشتند ،اعالم مينمايد.
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