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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 post-

test 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
 و راتييو تغ، بلووغ  دادن ر  ليو دل بوه  دوره نيو ا در. اسوت  يجووان  و يكودك سن حدفاصل ينوجوان

 تيو هو نوجووان  دوره نيو ا انيو پا در كوه  ينحو به، ديآيم ديپد ياجتماع و يروان، يجسم تحوالت
-بوه . شوود يمو  آماده ياجتماع و يفرد يهاتيمسئول رشيپذ يبرا و كنديم دايپ ياجتماع و يجنس

 ريسوا  و يبزهكوار  دوران نيو ا در هوا تيو هو افتني و هاارزش در رييتغ و بلوغ دوران تحوالت خاطر
 با شدن مواجه و يشناخت و يهورمون بلوغ علت به اغلب نوجوانان. ابدييم شيافزا مخرب يرفتارها
. كننود يمو  احسواس  را يشو يافزا، خود ياحساس و يجانيه اتيتجرب در، تر يوس ياجتماع يهاشبكه
 يخوانوادگ  نظوام ، محبت كمبود، ييتنها و انزوا، يتيشخص مختلف يهاپيت جمله از يمتعدد عوامل
 فاصوله  هوا خوانواده  از گوروه  نيو ا تا است شده باع  نوجوانان در يشادكام احساس نداشتن و آشفته

 و يمحبو ، يويو گيقمور ) آورنود  يرو هنجارشكنانه و پرخاشگرانه يرفتارها و يبزهكار به و رنديبگ
 (.1393، يصادق
 يالگوو  شوود يم مشاهده تيترب و اصالح يهاكانون ساكن نوجوانان در كه ييهايژگيو از يكي
،  يسور  تكلوم  ليو قب از ياژهيو يرفتار يالگوها با A پيت افراد. باشديم A يتيشخص پيت يرفتار

 و ديشود  وقوت  كمبود احساس، جانابه خشونت، يپرخاشگر، يكوشسخت، يحوصلگيب، ييجورقابت
 نيهمچنو (. 2017، 1فائوه  و بواپ ، چاردير، رورمن، لوهس) شونديم مشخص چندكار زمانهم انجام
 روان سوالمت  از B يتيشخص پيت افراد با سهيمقا در دارند A يتيشخص پيت به شيگرا كه يافراد
 و نيلووئل ) شووند يمو  دچوار  يجسم يناراحت و يافسردگ، اضطراب به شتريب زين و برخوردارند يكمتر
 خصومانه  يپرخاشوگر ، A پيت رفتار يهايژگيو نيترخطرناک و نيترمهم از يكي(. 2018، 2نيمارت

 يپرخاشوگر  با همزمان كه يژگيو نيا داشتن ليدل به تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان. است
 مصورف  ورطوه  در، يليتحص افت ضمن و هستند نابهنجار يرفتارها مستعد، هست زين بلوغ از يناش
 (.1395، رابتنيحس و يفرخ، پوريمصطف) رونديم فرو يبزهكار و مواد

، شوود يمو  مشواهده  وضووح به تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان در كه ييرهايمتغ گريد از
 مثبوت  يجوان يه دهيو پد کي كه يشادكام احساس گمنيسل نظر از. هاستآن اندک يشادكام زانيم

(. 2017، 3يسو ياندوب و آگبوو بوه يآد) بخشود يمو  معنوا  او يزندگ به و است يضرور انسان يبرا است
 عوامل نيترمهم از آشفته يخانوادگ نظام و هاتيمحروم، يپرخاشگر، غم، هايناراحت، يروان يشانيپر
 در(. 1396، ينو يام و بهوار ، يفخر) است يضداجتماع و تبهكارانه يرفتارها و ادياعت به افراد شيگرا
 خوود  احساسوات  درسوت  صيتشوخ  از، نييپوا  يجانيه هوش ليدلبه نوجوانان نيا، مسائل نيا كنار

                                           
1. Lohse, Rohrmann, Richard, Bopp & Faeh 

2. Loehlin & Martin 

3. Adibe Agbo & Ndubisi 
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 ناكوام  سوتن يز شواد  از، يمنفو  يهاتجربه و مشكالت برابر در شدن مغلوب ضمن نيبنابرا و عاجزند
 (.1395، نوروززاده و پوربدل، يمحمد، آذرانيسپهر) ماننديم

 يشوان يپر و نديناخوشوا  يعواطف  تجربه، ييتنها احساس. است ييتنها احساس شدهيبررس گريد ريمتغ
 يناشو  شوخص  ياجتماع روابط در ييهايكاست و يفردنيب يارتباط يهاتعارض از كه است يمزمن يروح

 و اخوتالالت  از ياريبسو  بوروز  در، موبهم  هرچنود  موؤرر  يعوامل  و( 1396، ايو نكووروش  و نيبهام) شوديم
 مشوكالت  بوا  شوناختي  روان ريو متغ نيو ا(. 1395، يمنشوداو  و يسووار ) است يروان نياديبن يهايناخوش
-رهيو ت و سوتن يز ناشواد ، مواد مصرف سوء، يخودكش، يافسردگ همچون ياريبس شناختي روان و يجسمان

 ديو آيمو  شماربه فرد ياجتماع -يروان كاركرد و يبهكام، روان سالمت يبرا يديتهد و است مرتبط يروز
 و اصوالح  يهاكانون ساكن نوجوانان در ييتنها احساس يباال زانيم(. 2018، 1ايجا و نسكايلزيو، تزريگلو)

 و اسوت  محتمول  اريبس شانيهاخانواده يسو از زيآممحبت احساسات و عواطف افتيدر عدم ليدلبه تيترب
 اسوت  شوده  ياجتمواع  نيموواز  خالف اعمال ارتكاب و يخانوادگ طيمح از هاآن يدور سبب مسثله نيهم
 (.1396، يونسي و سودمند، صفتيمانيسل، زادهنيمحمدام، يفيشر)

 يرفتارها ييباال اريبس زانيم به توانديم مناسب يدرمان يهامداخله كه دهنديم نشان مطالعات
 و اضوطراب ، يافسوردگ  ماننود  آن يانوه يزم علول  و يبزهكوار ، يخودكشو ، اديو اعت جملوه  از پرخطر

 و اسوتاماس ، تياسوپرو ، جكنيونودرر ، پريكوو ، کيو ترب) دهنود  كواهش  نوجوانوان  در را يپرخاشگر
(. 1392، يريتووق  و يعسوگر ، ياحمود ؛ 1393، يصوادق  و يمحب، يويگيقمر؛ 2018، 2كسيهندر

 درموان  -شوده  يمعرفو  رياخ يهاسال در كه -نوجوانان يسن گروه يبرا مناسب يهادرمان از يكي
 يعنو ي؛ اسوت  يروانو  يريپذانعطاف جاديا ياصل هدف، درمان نيا در. است تعهد و رشيپذ بر يمبتن

 جهوت  صورفاً  نكوه يا نوه ، باشود  ترمناسب كه مختلف يهانهيگز نيب در يعمل انتخاب ييتوانا جاديا
 شوود  ليو تحم فرد به قتيحق در اي انجام سازآشفته التيتما اي هاخاطره، احساسات، افكار از اجتناب

 بور  يدرموان  روش نيو ا ريتوثر  مورد در يتجرب شواهد(. 2015، 3يمعزز و مغانلويعطائ، مغانلويعطائ)
 مورد در يدرمان روش نيا ييكارآ مثال يبرا. است شيافزا به رو، مختلف اختالالت و يروان مسائل

 مزمن درد و يشغل يفرسودگ، مواد به يوابستگ و مصرف سوء، كوزهايپس، يافسردگ مانند ياختالالت
 (.2011، 4بوند و بلكلج، فلكسمن؛ 1392، يعطار و يعابد، ييآقا، حر) است مشخص

. رگذارنود يتثر يارتبواط  يرفتارها جمله از هاانسان رفتار بر يذهن يهاسازه و يجانيه يهاتجربه
 تجوارب  نيو ا ريتثر، كند كمک افراد به دارد قصد ييراهكارها ارائه با تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان
 ياهوداف  و هاارزش جهت در را رفتار سپس و كنند حذف رابطه و رفتار از را يذهن يهاسازه و يدرون
. باشود  هموراه  انسوجام  و تيرضا، توافق و يهمفكر، تيحما، تيميصم، يدلبستگ با كه كنند ميتنظ

                                           
1. Gollwitzer, Wilczynska & Jaya 

2. Ter Beek, Kuiper, Van der Rijken, Spruit, Stams & Hendriks 
3. Ataie Moghanloo & Moazezi 

4. Flaxman, Blackledge & Bond 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178917303397#!
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 و يكواربرد  مسوائل  از يعيوس گستره در كرديرو نيا كه دادند نشان( 2012) 1نيلو و ستورلويپ، زيه
 گذشوته  دهوه  دو يطو  كوه  نيو ا وجود با. است داشته همراه به را يمثبت راتييتغ، يرشد يهاطهيح

 بزهكارانوه  يرفتارهوا  مهار و انيزندان اختالالت درمان يبرا مؤرر فنون ابداع ينهيزم در ييهاتالش
 دارد وجوود  ينيبوال  اقدامات و يپژوهش يهاتيفعال نيب يقيعم شكاف هم هنوز، است گرفته صورت

 بوه  ژهيو و توجوه  و اسوت  رشود  از حساس يادوره ينوجوان داشت توجه ديبا(. 1391، يربان و يبيرق)
 يمبنو  گذشته قاتيتحق نهيشيپ قراردادن لحاظ با. باشديم سن نيا در نوجوانان شناختي روان مسائل

-يم مواجه آن با پسر نوجوانان كه شناختي روان مسائل و تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان تياهم بر
 نيو ا بوه  ييپاسوخگو  درصدد حاضر پژوهش لذا، رسديم نظربه يضرور حاضر پژوهش انجام، شوند
 احسواس  و يشوادكام ، A پيو ت يرفتوار  يالگوو  بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان ايآ كه بود سوال
 دارد؟ ريتثر زيتبر شهر تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان در ييتنها

 

 روش
. بوود  كنتورل  گوروه  بوا  آزمونپس و آزمونشيپ يشيآزمامهين يهاطرح از و يكاربرد حاضر پژوهش
. بوود  96 سوال  در زيو تبر شوهر  تيترب و اصالح كانون ساكن پسر نوجوانان هيكل شامل يآمار جامعه
 پيو ت يهوا پرسشونامه  در را نمرات نيشتريب كه يافراد از نفر 30 تعداد آزمونشيپ يبرگزار از پس

 انتخاب، بودند كرده كسب يشادكام پرسشنامه در را نمره نيكمتر و ييتنها احساس و A يتيشخص
 هايآزمودن به. گرفتند قرار كنترل و شيآزما( نفر 15 گروه هر) گروه دو در يتصادف صورتبه و شدند
 يبواق  محرمانوه  جياوونت كه شد داده نانيواطم هاآن به و شد داده پژوهش طرح مورد در يحاتيتوض

 .بود گذرانده را تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان يآموزش دوره، پژوهش انجام از قبل درمانگر. مانديم
 هفتوه  8 در و ياقوه يدق 60 جلسوه  8 در شيآزموا  گوروه  ياعضا يبرا رشيپذ و تعهد درمان مداخله
 يامداخله نيچن كنترل گروه كه يحال در، رفتيپذ انجام كانون يهااتاق از يكي در پژوهشگر توسط

 حضور بر يمبن يكتب نامهتيرضا، كار شروع از قبل پژوهش در كنندهشركت افراد از. نكرد افتيدر را
 ضومن  پژوهشوگر  توسوط  پرسشونامه . شود  گرفته درمان جلسه در يشخص اراده و ليم با و يارياخت
 آزموون شيپو  مرحلوه  يعنو ي مداخالت شروع از قبل جلسه کي گروه دو نيب در ليتكم نحوه حيتشر
 بوا  هاداده ليتحل. شد گرفته آزمونپس گروه دو هر از دوباره زين مداخالت انجام از پس و شد  يتوز

 صوورت  دوم و سوت يب شيرايو و spss افزارنرم از استفاده با انسيكووار ليتحل و يفيتوص آمار روش
 يبرابور  نيوي تع يبورا  و 2رنفياسوم  -كولمووگروف  آزمون از هاداده بودن نرمال نييتع يبرا. گرفت

 نظور  در داريمعنو  P<05/0 سوطح  شده انجام يهاآزمون در. شد استفاده نيلو آزمون از هاانسيوار
 .شد تيرعا انسيكووار ليتحل يهافرضشيپ و شد گرفته

                                           
1. Hayes, S. C., Pistorello, J. & Levin 

2. Kolmogorov–Smirnov test 
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 پژوهش ابزار

، A يتيشخصو  پيو ت يابيو ارز يبورا  پوژوهش  نيو ا در: A يتیشخص   پی  ت پرسشنامه( الف

 و سواخت  يرانو يا جامعوه  يبورا  همكاران و انينجار توسط 1374 سال در كه ياماده 24 پرسشنامه
 و يسوم ، A يتيشخصو  پيو ت عامول  دو يدارا پرسشونامه  نيو ا. رفوت  كار به، است شده يابياعتبار

 A يتيشخصو  پيو ت مضر و يمرض جنبه با شتريب( TA1) پرسشنامه نيا اول ماده 16. است يرسميغ
 8 كوه يحوال  در. دارنود  رابطه نييپا نفس عزت و يافسردگ، اضطراب، يحوصلگيب، يپرخاشگر مثل
. است مرتبط يكوشسخت و تيموفق به شيگرا مثل يرمرضيغ يهاجنبه با عمدتاٌ( TA2) يبعد ماده

 تنهوا . اسوت ( اوقوات  اغلب يبرا 3 تا هرگز يبرا 0) كرتيل براساس آزمون نيا يگذارنمره يوهيش
(. 1391، يداود و زرگور ، يويخود ) شونديم يگذارنمره معكوس صورتبه 15 و 14 شماره سواالت

  ابزار نيا ييايپا يبررس يبرا كرونبا  يآلفا بيضر و شده دييتث مختلف مطالعات در پرسشنامه ييروا
؛ 1385، بابامحمودي  سومالپور ) است شده محاسبه درصد 80-91 نيب شده انجام يهاپژوهش در زين

 (.1388، هنرمند زادهيمهراب و يخانيصف، يداود
 اسوتفاده  شوده  انجام يهاپژوهش اكثر در كه نامهپرسش نيا: آکسفورد يشادکام پرسشنامه( ب

 موواد  كوردن  معكووس  بوا  1990 سوال  در، دارد يبهتور  ييايو پا، بک يافسردگ پرسشنامه با سهيمقا در و شده
 چهوار  فيو ط براسواس  كوه  دارد سوال 29 پرسشنامه. است شده ساخته 1ليآرگا توسط بک يافسردگ اسيمق

 نيبنوابرا (. 3) موافوق  كوامالً ، (2) موافق، (1) مخالف، (0) مخالف كامالً: شوديم يگذارنمره 3 تا 0 از يادرجه
 2لوز يه) باشود يم 87 حداكثر و 0 يآزمودن هر نمره حداقل. بود خواهند شادتر افراد، باشد باالتر ازهايامت هرچقدر

 يبررسو  يبورا  كرونبوا   يآلفوا  بيضور  و شوده  دييتث مختلف مطالعات در پرسشنامه ييروا(. 2002، ليآرگا و
 و نيموارت ، ليو آرگا) اسوت  شوده  محاسوبه  درصود  87-93 نيب شده انجام يهاپژوهش در زين ابزار نيا ييايپا

 (.1386، سيهرآگاه و پوريعل؛ 1989، 3كراسلند
 و كودكوان  يتينارضوا  و ييتنهوا  يابيو ارز يبرا آشر را اسيمق نيا: آشر یيتنها احساس پرسشنامه( ج

 تعلوق  آن بوه  يانمره و فرد قيعال و هايسرگرم به مربوط آن ماده 8. دارد سوال 24 پرسشنامه. است ساخته نوجوانان
 16 به. است شده آورده، كند شتريب يآزاد و آرامش، يراحت احساس آزمون انجام در فرد كه منظور نيا يبرا و رديگينم

 هر و است شده يگذارنمره كرتيل يبندرتبه براساس. است 80 تا 16 نيب آن دامنه و رديگيم تعلق نمره آن گريد ماده
، (3) اسوت  درست يگاه، (2) است درست يكم، (1) ستين درست من مورد در اصالً: رديگيم نمره 5 تا 1 نيب عبارت
-هيته لهيوسبه كه يپژوهش(. 2013، 4يقلندر و رخواهيخ، پورحسن، انيخالد) است درست كامالً، (4) است درست غالباً

 يهمبسوتگ ، اسيو مق نيو ا يهوا نموره  كه داد نشان گرفت انجام ساله 18 بهنجار نفر 522 يرو بر اسيمق يهاكننده
 و مول يه، آشور ) داشوت  يسنجگروه يهاروش ريسا و يو به نسبت شخص همساالن يابيارز يهانمره با يمعنادار

                                           
1 Argyle 

2. Hills 
3. Martin & Crossland 

4. Khaledian, Hasanpour, Kheirkhah & Ghalandari 
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 زين ابزار نيا ييايپا يبررس يبرا كرونبا  يآلفا بيضر و شده تثييد مختلف مطالعات در پرسشنامه ييروا(. 1984، 1رنشاو
 قربوان  و يدقائود يمو؛ 1984، همكواران  و آشور ) اسوت  شوده  محاسبه درصد 81-94 نيب شده انجام يهاپژوهش در
 (.1395، يروديش

 درموان  يراهنموا  كتابچوه  اسواس  بر كه هايآزمودن وستهيپ درمان يبرا ياجلسه 8 درمان طرح
 توسوط  ،اسوت  شوده  داده توسوعه  و بسط همكاران و پترسون توسط فرتيا رشيپذ و تعهد بر يمبتن

 .گرفت قرار دييتث و يبررس مورد حوزه نيا در يدانشگاه نيمتخصص و استادان
 

 تعهد و رشیپذ بر يمبتن درمان جلسات خالصه
 مداخالت یاستراتژ جلسه

 يريو گجهوت  و يابيارز: اول جلسه
 يفرد هاي ارزيابي و درمان

 اهوداف  يمعرفو هوا،   يآزموودن  از اتيجزئ گرفتن
 يفرد مصاحبه، رشيپذ و تعهد بر يمبتن درمان

 ريوزي  طرح جلسه، ناتيتمر تمركز يمعرف
 يفرد يابيارز يسازكپارچهي، هابرنامه

 يهوا نوه يهز يابيو ارز: دوم جلسوه 

 و حوواس  تمركوز ، خوالق  يديناام
 رشيپذ

، هايآزمودن اجتناب و تعارض يهانهيهز يبررس
 تمركز و رشيپذ يمعرف، خالق يديناام توسعه

 حواس

 و ينو يچ انگشوت  تلوه  اسوتعاره  از استفاده
 احساسات و افكار رشيپذ نيتمر

، يشوناخت  يهمجوشو : سووم  جلسوه 
 افكار مشاهده

، نوجوانوان  يبورا  افكوار  يمنفو  رابطه حيتوض و حيتشر
 بوه  خوود  يهوا واكونش  سهيمقا و ناظر دگاهيد توسعه

 همساالن با ارتباط در خود و ييتنها

 برگوه  يرو افكوار  اتوبووس  راننوده  نيتمر
 رابطه يهاواكنش رشيپذ نيتمر، نيتمر

 هاارزش جهت انتخاب: چهارم جلسه
 و كوردن  روشون  يبورا  مراجعوان  بوه  كموک 
 و يانسوان  روابوط  يهوا ارزش جهوت  ييشناسوا 

 .يزندگ

 در، روابوط /يزنودگ  در يزيو چ چوه  نيتمر
 يرو نوشتن نيتمر، خواهميم حاضر حال
 قبر

 ارزش موانو   ييشناسا: پنجم جلسه

 مشاهده و رشيپذ قيطر از يزندگ

 خود

 موانو   موورد  در بح ، هاارزش كاربرگ ينيبازب
 يبورا  مراجعوان  بوه  كمک و يزندگ يهاارزش
 موان  با حركت

 نيتمور  ينيبوازب ، متعهود  عمول  كاربرگ
 اتوبوس راننده

 يالگوهووا جوواديا: ششووم جلسووه

-به خود، روابط در رفتار ريپذانعطاف

 رابطه نيا در نهيزم عنوان

 پاسوخ  ييتوانا و انتخاب عتيطب، ليتما يمعرف

 نوه يزم عنوان به خود در نوجوانان داشتن تجربه

 يانسان روابط

 اقودام  كواربرگ ، متعهود  عمول  كواربرگ 

 شطرنج صفحه استعاره، متعهد

 متعهد اقدام كاربرگ متعهد عمل نهيزم کي در يعاطف ليتما ينيبازب متعهد اقدام و رشيپذ: هفتم جلسه

 انيپا جهت در كار: هشتم جلسه
، متعهود  اقودام  و يزنودگ  يهوا ارزش ينيبوازب 
 انيو پا و نوده يآ در متعهود  اقودام  يبرا يآمادگ

 درمان

 در نيتمور  يبورا  حوواس  تمركز ناتيتمر
 خانه

 

 هاافتهی
 4/14 كنتورل  گوروه  در و 7/13، آزمون گروه در نوجوانان سن نيانگيم، پژوهش يهاافتهي اساس بر

 ييابتودا  مقطو   به مربوط، گروه دو هر در يفراوان زانيم نيشتريب التيحصت سطح نظر از. بود سال
 مراحل در شيآزما و كنترل يهاگروه در را پژوهش يرهايمتغ اريمع انحراف و نيانگيم 1 جدول. بود

 .دهديم نشان آزمون پس و آزمون شيپ

                                           
1. Asher, Hymel & Renshaw 
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-شيپ مراحل در ییتنها احساس و یشادکام، Aیرفتار پيت اريمع انحراف و نيانگيم -1 جدول

 کنترل و شیآزما یهاگروه کيتفک به آزمون پس و آزمون

 شاخص

 ریمتغ
 حداکثر حداقل اریمعانحراف نیانگیم مرحله گروه

 A يرفتار پيت

 شيآزما گروه
 50 39 34/3 06/45 آزمونشيپ

 34 22 28/3 93/28 آزمونپس

 كنترل گروه
 51 39 06/4 53/44 آزمونشيپ

 50 39 33/3 45 آزمونپس

 يشادكام

 شيآزما گروه
 45 25 6/8 1/33 آزمونشيپ

 76 49 5/7 68 آزمونپس

 كنترل گروه
 42 24 1/7 3/30 آزمونشيپ

 48 27 65/8 7/32 آزمونپس

 ييتنها احساس

 شيآزما گروه
 67 52 94/11 73/61 آزمونشيپ

 56 43 44/9 2/46 آزمونپس

 كنترل گروه
 55 41 8/12 4/49 آزمونشيپ

 59 47 81/14 2/53 آزمونپس

 
 ابتودا  پوژوهش  يهوا هيفرضو  ليو تحل و هيتجز يبرا انسيكوار ليتحل آزمون از استفاده منظوربه

 بوودن  نرموال  يبررسو  زيو ن و انسيوار يهمگن آزمون شامل انسيكوار ليتحل يآمار يهافرضشيپ
 در هوا انسيو وار يتساو فرض شيپ كه بود آن از يحاك جينتا كه شد انجام پژوهش يرهايمتغ يبرا

 آزموون ، 2 جودول . كنود يمو  يبانيپشوت  هوا داده بوودن  نرمال از نيهمچن و بوده برقرار رهايمتغ تمام
 احسواس  و يشوادكام ، A يرفتوار  پيو ت) هاداده  يتوز بودن نرمال بر يمبن رنفياسم -كولموگروف

 .دهديم نشان را( ييتنها
، A یرفتار پيت) هاداده عیتوز بودن نرمال بر یمبن رنفياسم -کولموگروف آزمون -2 جدول

 (ییتنها احساس و یشادکام

 یمعنادار سطح رنفیاسم -کالموگروف آزمون تعداد رهایمتغ

 A 30 17/1 112/0 یرفتار پیت

 071/0 26/1 30 يشادکام

 174/0 02/1 30 یيتنها احساس
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 تووان يم و هستند نرمال هاداده تمام پس است 05/0 از باالتر يمعنادار سطح نكهيا به توجه با
 .كرد استفاده کيپارامتر آزمون از

 ليو تحل جينتوا  3 جودول . شد استفاده انسيكوار ليتحل آزمون از فوق جينتا به توجه با نيبنابرا 
 .دهديم نشان هاآزمونشيپ كنترل با، آزمونپس يهانمره يرو بر را يريچندمتغ انسيكووار

 

 پيت آزمونپس یهانمره نيانگيم یرو بر یريچندمتغ انسیکوار ليتحل از حاصل جینتا -3 جدول

A ،کنترل و شیآزما یهاگروه ییتنها احساس و یشادکام 
 يمعنادار سطح ارر اندازه خطا df هيفرض F df مقدار آزمون نام

 001/0 89/0 25 2 76/99 89/0 ياليپ ارر

 001/0 89/0 25 2 76/99 11/0 لكزيو يالمبدا

 001/0 89/0 25 2 76/99 98/7 نگيهتل ارر

 001/0 89/0 25 2 76/99 98/7 يرو يشهير نيبزرگتر

 
 در وابسوته  يرهوا يمتغ لحاظ از كنترل و شيآزما گروه نيب كه دهديم نشان 3 جدول مندرجات

 يكي در كم دست كه داشت انيب توانيم اساس نيا بر. دارد وجود يداريمعن تفاوت P<001 سطح
. دارد وجوود  يمعنادار تفاوت گروه دو نيب( ييتنها احساس و يشادكام، A پيت) وابسته يرهايمتغ از

 در را كنتورل  و شيآزموا  يهوا گوروه  نمرات نيانگيم سهيمقا جهت انسيكوار ليتحل جينتا 4 جدول
 .دهديم نشان ييتنها احساس و يشادكام، A پيت يرهايمتغ

 

 یرهايمتغ در کنترل و شیآزما یهاگروه نمرات نيانگيم سهیمقا جهت انسیکوار ليتحل. 4 جدول

 ییتنها احساس و یشادکام، A پيت
 يمعنادار سطح F مقدار مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مجموع ريمتغ

 A 02/1912 1 09/1912 61/165 0001/0 يرفتار پيت

 0001/0 56/87 14/6015 1 14/6015 يشادكام

 004/0 103/10 4/732 1 4/732 ييتنها احساس

 
 وابسوته  يرهوا يمتغ موورد  در گوروه  در F مقودار  كه شوديم مشخص 4 جدول جينتا به توجه با

، A پيو ت يرفتوار  يالگوو  بور  تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان يعبارت به. است شده معنادار پژوهش
 .دارد يمعنادار ريتثر تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان در ييتنها احساس و يشادكام

 

 یریگجهینت و بحث
، A پيو ت يرفتوار  يالگوو  بور  تعهود  و رشيپذ بر يمبتن درمان ريتثر يبررس حاضر پژوهش از هدف

 بخوش  در كوه  طورهمان. بود تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان در ييتنها احساس و يشادكام
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 احسواس  و يشادكام، A پيت يرفتار يالگو بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان؛ شد مشاهده هاافتهي
 ريتوثر  با رابطه در پژوهش نيا يهاافتهي. بود مؤرر تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان در ييتنها

 و اتيو كل، يانتوريسو  قوات يتحق جينتوا  بوا  A پيت يرفتار يالگو بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان
 . دارد يهمخوان( 1393) ينينائ يبيط و يهاد، يكنعان و( 2018) 1يواردان

. داشوت  يمعنوادار  ريتوثر  نوجوانوان  A پيو ت يرفتوار  يالگو بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان
 سوبب  توانود يمو  تعهود  و رشيپذ درمان كه بود آن از يحاك( 2018) همكاران و يانتوريس پژوهش
 بوه  مبوتال  مواران يب در( A پيو ت يرفتار يالگو ياصل يمؤلفه عنوان به) اضطرار و اضطراب كاهش
 يحد تا دارد امكان، افراد A نوع رفتار كه است داده نشان قاتيتحق يبعض جينتا. گردد يمغز سكته

 يهوا کيو تكن و هاروش از استفاده با نيبنابرا. باشد استرس به آنان يكيولوژيزيف يهاپاسخ يجهينت
 ليتعود  ايو  و رييو تغ و استرس زانيم كاهش به توانيم نوجوانان در تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان
 رسود يمو  نظور  بوه (. 2017، کيو امر و مورمن يت، هال، تورستون) كرد كمک هاآن در يرفتار يالگو
 A پيو ت يرفتوار  يالگوو  يدارا افوراد  بوه  كه است ييهاکيتكن از يناش روش نيا يدرمان راتييتغ

 از اجتنواب  و كردن كنترل بودن جهينتيب ليدل به و بپذيرند شتريب را اضطرار طيشرا تا كندمي كمک
 ،آن يجوا  بوه  و زيو پره تنابووو اج و كنترل نيا از، زمان گذر استرس و اضطراب به مربوط تفكرات
 فيتعر يهاارزش ريمس در حركت اساس بر را خود اعمال و كنند مشخص را خود يزندگ يهاارزش
 .كنند يدهسازمان، شده

 نيا يهاافتهي. داشت يمعنادار ريتار نوجوانان يشادكام بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان
 گيتوه قاتيتحق جينتا با يشادكام بر تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان ريتثر با رابطه در پژوهش

 رخداد نيا نييتب در. دارد يهمخوان( 2018) 3ونيد و بوفارد ،الچانس ،گرگور و( 2017) 2نيلو و
 يهوا افوت يدر ،يافسوردگ  جواد يا و يشوادكام  زانيو م بودن نييپا در كه آنجا از ،گفت توانيم

 آموخوت  نوجوانوان  به فوق مداخله ،دارند آن يداريپد در ياعمده نقش ،شده فيتحر يشناخت
 نيهمچن. رنديبپذ هاآن يفراوان اي محتوا ،شكل رييتغ يجا به را احساسات و افكار كاركرد رييتغ

 و افكار به نسبت مراج  اغلب كه انتقاد و قضاوت با كه يمفهوم) يلسوزدخود تيتقو و اصالح
 ترس ،يريپذواكنش ياگونهبه است درمان نيا مهم جنبه کي( است مخالف ،دارد احساساتش

 و احساسوات  ،افكوار  تجربه ،درمان نيا هدف تينها در. ابدي كاهش يرمنطقيغ يهاقضاوت و
 را يمثبت و مطلوب ريتثر مسثله نيا كه است ،افتديم اتفاق يعيطب طوربه كه گونههمان هاحس

 .كنديم فايا يشادكام شيافزا در
 سواكن  نوجوانوان  در ييتنهوا  احسواس  كاهش موجب تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان نيهمچن

 بور  يمبتنو  درموان  ريتثر با رابطه در پژوهش نيا يهاافتهي. ديگرد زيتبر شهر تيترب و اصالح كانون

                                           
1. Sianturi, Keliat & Wardani 
2. Twohig & Levin 

3. Grégoire, S., Lachance, L., Bouffard, Th., & Dionne 
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 مرمنيت، هال، تورستون و( 2015) 1كوپر و بورتونيهال قاتيتحق جينتا با يشادكام بر تعهد و رشيپذ
 .دارد يهمخوان( 2017) 2کيامر و

 اخوتالالت  ريو درگ مراجعوان  بوه  درموان  نيو ا كه دهديم نشان هاپژوهش ريسا راستا نيهم در
 را خوود  يانورژ  و كنند فيتعر خود يزندگ در را يتريعال اهداف آنان تا كنديم كمک شناختي روان

. ندينما هاتيفعال ريسا و ياجتماع و يهنر يهاتيفعال، ورزش، كار چون هدفمند ييهاتيفعال صرف
 اول وهله در كه دهديم را امكان نيا مراج  به آموزش به تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان نيهمچن

 عمل شيافزا و يريپذانعطاف شيافزا و يتجرب اجتناب كاهش، شانيدرون تجارب با روابط رييتغ به

 وسوعت  شوامل  يدرونو  تجوارب  بوا  روابوط  رييو تغ. دهود يم آموزش افراد به را ارزشمند يرهايمس در
 و شوود  فورد  يرونيب روابط توسعه سبب توانديم تينها در كه است يدرون يآگاه وضوح و دنيبخش

 .برهاند ييتنها احساس از را يو
 اتيو ادب، گور يد يهوا درموان  با سهيمقا در تعهد و رشيپذ بر يمبتن درمان بودن نوظهور وجود با
 به مربوط مسائل و يدرمان خانواده حوزه در توانديم درمان نيا كه دهديم نشان كرديرو نيا محدود

 و رشيپوذ  بور  يمبتنو  درموان  داد نشان حاضر پژوهش. باشد مؤرر يخانوادگ يهاطيمح در نوجوانان
 كوانون  سواكن  نوجوانوان  در را ييتنهوا  احسواس  و A پيت يرفتار يالگو يهايژگيو توانديم تعهد

 جامعه به محدود پژوهش نمونه. دهد شيافزا نوجوانان نيا در را يشادكام و كاهش تيترب و اصالح
 جينتا به توجه با كل در. ستين جوام  گريد به ميتعم قابل و بود تيترب و اصالح كانون ساكن خاص

-يمو  يتو يترب مشاوران و درمانگران، پژوهش وابسته يرهايمتغ بر درمان بودن واق  مؤرر و پژوهش
 شوود يمو  شونهاد يپ نيهمچنو . كنند استفاده درمان نيا از نوجوانان با مرتبط مسائل حل يبرا توانند

 و اصوالح  يهوا كوانون  سواكن  دختوران ، انيدانشجو رينظ گريد جوام  يرو بر پژوهش نيا راتيتثر
 .شود دهيسنج زين رهيغ و تيترب

. اسوت  رسانده انجام به يشخص نهيهز با پژوهشگر كه است يقاتيتحق كار از برگرفته مقاله نيا
 تيترب و اصالح كانون ساكن نوجوانان و كاركنان، ريمد از را خود سپاس مراتب سندهينو لهيوس نيبد

 .دينمايم اعالم، داشتند مبذول را الزم يهمكار پژوهش انجام در كه زيتبر شهر

 

 منابع

 آمووزش  ارربخشوي (. 1392) نوه يام، يريتووق ؛ محمود ، يعسگر؛ محسن، يطهورسلطان ياحمد 

 مواد مصرف سوء كننده محافظت عوامل افزايش و خطرساز عوامل كاهش بر زندگي هايمهارت

، هفوتم  سوال ، موواد  مصورف  سووء  يپژوهش ادياعت فصلنامه. تربيت و اصالح كانون نوجوانان در
 .149-161: ص، هفتم و ستيب شماره

                                           
1. Halliburton & Cooper 

2. Thurstone, Hull, Timmerman & Emrick 
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 يسوازگار  و ياجتمواع  يهوا مهوارت  نيبو  رابطوه (. 1396) ميمور ، اينكوروش؛ معصومه، نيبهام 
 دوره، شوناختي  روان يهوا مدل و هاروش مجله. نوجوانان در ييتنها احساس واسطه به ياجتماع

 .253-268: ص، 29 شماره، 8
 بور  مبتنوي  درماني روش تثرير (.1392) عباس، عطاري و؛ احمد، عابدي؛ اصغر، آقايي؛ مريم، حر 

، 2 شوماره ، 11 دوره. 2 نووع  ديابوت  به مبتال بيماران افسردگي ميزان بر درماني  تعهد و پذيرش
 .121-128: ص

 بوه  اسوترس  تيريمود  آمووزش  يارربخش(. 1391. )رانيا، يداود و، .دالهي، زرگر، .ثميم، يويخد 
 شوركت  کيو  كاركنوان  در يشوغل  استرس و A پيت يرفتار يالگو بر يرفتار-يشناخت ي وهيش

 .175-198 صفحات، 1 شماره، 4 دوره، شناختي روان يآوردهادست مجله. يصنعت
 يمغز يها ستميس يبررس(. 1388) مهناز، هنرمند زادهيمهراب؛ آرامه، يخانيصف؛ رانيا، يداود-

 يآوردهوا دسوت  مجلوه . D و A ،C يتيشخصو  يهوا  پيو ت يهوا  نيبو  شيپو  عنووان  بوه  يرفتار
 .87-112: ص، 16 شماره، 4 دوره، شناختي روان

 يجوان يه هووش  بر ينيبخوش يهامهارت آموزش ريتثر(. 1391) مرجان، يربان؛ مهوش، يبيرق 
 شوماره ، 9 دوره، ينيبوال  نشاسي روان مطالعات مجله. كرمان شهر تيترب و اصالح كانون پسران

 .108-124: ص، 15
 يتيشخصو  يهوا پيو ت در اضوطراب  با نترنتيا به ادياعت ارتباط(. 1391) اليل، جوكار؛ روزهيف، آذر انيسپهر 

 .17-30: ص، دوم شماره، دوم سال، يرفتار و يشناخت علوم يهاپژوهش مجله. B و A نوع
 و يدواريام رابطه(. 1395) ديوح، نوروززاده؛ نبيز، بدلپور؛ مينس، يمحمّد؛ روزهيف، آذر انيسپهر 

 .44-37: ص، 1 شماره 18 دوره، مراقبت و سالمت مجله. ييزناشو تيرضا با يشادكام
 و يسوم ) الوف  يتيشخصو  پيو ت بوا  يشغل فشارزاهاي رابطه(. 1385) ميمر، بابامحمدي سمالپور 

 دانشوگاه . ارشديكارشناس نامهانيپا. اهواز شهرداري كاركنان نيب در يشغل تيرضا و( يرسميغ

 .اهواز واحد ياسالم آزاد
 اديو اعت كاهش در يخودآگاه مهارت آموزش يارربخش(. 1395) هيسم، يمنشداو؛ ميكر، يسوار 

 شماره، 6 دوره، ينيبال شناسي روان مطالعات. يخودكارآمد شيافزا و ييتنها احساس، نترنتيا به
 .1-17: ص، 22

 يونسو ي؛ نينسور ، سوودمند ؛ عرفوان ، صوفت  يمانيسول ؛ دانوا ، زادهنيامو  محمد؛ يمهد، يفيشر ،
 مجله. سالمندان در يافسردگ و ييتنها احساس با نگر يقطع تفكر نيب ارتباط(. 1396) دجالليس

 .276-287: ص، 3 شماره، 12 دوره، رانيا يسالمند

 در آكسوفورد  شوادكامي  فهرسوت  روايوي  و اعتبوار (. 1386) مژگوان ، سيهر آگاه؛ احمد، پوريعل 
 .287-298: ص، 12 شماره، 3 دوره، (يرانيا روانشناسان) يتحول شناسي روان. هاايراني
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 و يشوادكام  بور  يآگواه  ذهن يارربخش(. 1396) فاطمه، ينيام؛ عادله، بهار؛ محمدكاظم، يفخر 
، 151 شماره، 27 دوره، مازندران يپزشك علوم دانشگاه مجله. يابتيد مارانيب در خون قند كاهش

 .94-104: ص
 بور  درمواني  بخشوش  ارربخشوي (. 1393) يمرتضو ، يصوادق ؛ زهرا، يمحب؛ نيحس، يويگيقمر 

 علووم  مجلوه . تهران شهر تربيت و اصالح كانون نوجوان پسران در بخشش ميزان و پرخاشگري
 .163-168: ص، 96 شماره، 23 دوره، مازندران يپزشك

 تعهود  و رشيپوذ  بر يمبتن درمان يارربخش(. 1393) ينينائ يبيط؛ رايسم، يهاد؛ يكبر، يكنعان 
 اسوتان  در يراننودگ  سووانح  از يناشو  بيآس از پس استرس اختالل به مبتال نوجوانان درمان بر

 .22-32: ص، 2 شماره، 1 دوره، يپرستار در يتوانبخش پژوهش. اصفهان
 پيو ت و يتيشخص صفات رابطه(. 1395) دهيفر، رابت نيحس؛ نيحس، يفرخ؛ ديوح، پور يمصطف 

A و B 47-53: ص، 1 شماره، 5 دوره، يتندرست مينس فصلنامه. 2 نوع ابتيد به مبتال افراد در. 
 افسوردگي  بر گروهي اميددرماني ارربخشي(. 1395) شهره، يروديش قربان؛ طاهره، يدقاعديمو ،

، سووم  دوره، كوودک  يروان سالمت فصلنامه. دختر آموزاندانش خودكارآمدي و، تنهايي احساس
 .62-76: ص، دوم شماره
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