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چکیده
مقدمه :هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مبتنگی بگر پگریرش /تعهگد بگر بهبگود
بهزیستی اجتماعی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود.
روش :این پژوهش به شیوهی آزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گگروه کنتگرل
اجرا شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسگر دارای اخگتالل یگادگیری
خاص کالس پنجم ابتدایی تشکیل دادند که در سگال تحصگیلی  63-60در شگهر اردبیگل
مشیول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  09دانشآموز پسر دارای اختالل یگادگیری
خاص بود که بهصورت نمونهگیری خوشهای هندمرحلهای انتخا و در دو گروه آزمایش و
گواه گمارده شدند ( 99نفر برای هگر گگروه) .بگرای جمگعآوری دادههگا از آزمگون ریاضگی
کی مت ،آزمون هوشی ریون ،آزمون خواندن شفیعی و همکاران ،آزمون بیان نوشتاری فالح
های ،پرسشنامه بهزیستی اجتماعی و مصاحبه تشخیصی بر اساس  DSM-5استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس هند متییری ( )MANCOVAنشگان داد کگه آمگوزش
مبتنی بر پریرش /تعهد بر بهبگود بهزیسگتی اجتمگاعی در تمگامی مؤلفگههگا (همبسگتگی
اجتماعی ،پریرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) در
دانشآموزان دا رای اختالل یادگیری خاص مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش میتگوان گفگت ازآنجاکگه آمگوزش
مبتنی بر پریرش /تعهد می تواند بر ایجاد اعمال و پریرش هیجانگات تگأثیر مهمگی داشگته
باشد .این درمان می تواند منجر به بهبود بهزیستی اجتماعی در این دانشآموزان شود.
کلید واژگان :اختالل یادگیری خاص ،بهزیستی اجتماعی ،پریرش و تعهد
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Effectiveness of Acceptance/Commitment Training
on improving social well-being in students with
Specific Learning Disorder (SLD)

Narimani, M.
Pourabdol, S.
Basharpoor, S.

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the
Effectiveness of Acceptance/Commitment Training on improving
social well-being in students with Specific Learning Disorder.
Method: The type of this research is was an experimental study
with the pre- and post-test one with control group design.
Statistical population of the study included all boys’ students who
were in Fifth grade with specific learning disorder (SLD) in
Ardabil city in school year of 2014-2015. 40 male students with
specific learning disorder (SLD) were selected through multi-stage
cluster sampling and were randomly assigned into control and
experimental groups (n = 20 for each group). The data were
collected using Structured Clinical Interview based on DSM-V,
Kay-Math Mathematic Test, Revan IQ test, The Diagnostic Test of
Reading Disorders of Shafei et al, Fallah Chaei express written test
and Social well-being scale.
Results: Results of multivariate of covariance (MANCOVA)
showed that Acceptance/Commitment Training has positive effect
on improving all components of social well-being such as Social
integration, Social acceptance, Social contribution, Social
Coherence, Social actualization, in students with specific learning
disorder (SLD).
Conclusion: It can be concluded that Acceptance/Commitment
Training is useful in improving social well-being of these students.
Keywords: Specific Learning
Acceptance/Commitment
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مقدمه
ا تال يادگيري اص  ،بر مبناي  DSM-5ا تاللي عصبي -رشدي با منشاأ زيساتي اسات كاه
مبنايي براي نابهنجاري هايي در يک سطح شنا تي است كه با نشانه هاي رفتااري ا اتال مارتبش
است .منشأ زيستي شامر تعاملي از عوامر ژنتيكي ،اپيژنتيكي و محيطي است كه تواناييهااي میاز
را براي دريافت اطالعات كالمي مؤثر و صحيح تحت تأثير قرار ميدهد .يكي از ويژگيهااي اصالي
ا تال يادگيري اص ،مشكالت مستمر در مهارت هاي تحصيلي در مفاهيم اصلي طي ساا هااي
تحصيلي رسمي است كه اين مهارت هاي اصلي تحصيلي شامر سيالي واندن كلمات منفارد ،درع
واندن ،بيان نوشتاري و استدال رياضي است .ميزان شيوع در كودكان مدرسهاي  8تا  2 /درصد
است (انجمن روانپزشكي آمريكا .)1128 ،8امروزه ،بزرگترين گروه كودكان استثنايي را كاه در تماام
مدارس استثنايي ثبت نام ميشوند (حدود  1درصد از كر) كودكان دچار ا اتال ياادگيري ااص
تشكير ميدهند (كرع و همكاران2111 ،؛ به نقر از نريماني ،بگيان كولاه مارز و عباساي.)2818 ،
داناشآموزان مبتال به ا اتالالت يادگيا ري ،در كالس ،پر اشگري و بادرفتاري بيشاتري نماايش
ميدهند كه به طرد آنها منجر ميشود (كرامو و بوئن2111 ،؛ به نقر از نريمااني و رجباي)283 ،؛
و اين عزت نفس و ودپنداره ضعيف بر پيشرفت تحصيلي و عملكارد آنهاا تاأثير منفاي مايگایارد
(كلومک و كسدن  .)211 ،دانشآموزان مبتال به اين ناتوانيها بسيار كمتر از آنچه از سان و ساطح
هوشي آنها انتظار ميرود موفق ميشوند .همچنين ا تالالت يادگيري بر جنبههاي هيجاني فرد نياز
تأثيرات بسياري ميگیارد و منجر به روابش اجتماعي ضعيف و يا عملكرد هيجاني نامناسب مايشاود
كه در نهايت منجر به اشكا در تفكر ،ا تالالت رفتاري و درع نادرست از رفتار ديگران مايگاردد
(رورع 211 ،؛ تاتسانيس ،فرست و رورع  .)211 ،در سببشناسي ا اتالالت ياادگيري عوامار
متعددي ذكر شدهاند .البته علر دقيق اين ا تال به طور اص مطرر نشده اسات .بر اي آن را در
نتيجه مشكالت سازگاري در محيش و عواقب هيجانات ناشاي از ايان مشاكالت و بر اي نقاص در
قسمتي از نواحي درگير میز مرتبش با آن را مطارر كاردهاناد .همچناين ،بر اي از عاوارض جاانبي
ا تالالت ،از جمله مشكالت هيجاني مربوط به ا تال يادگيري را ميتوان هم بهصورت مساتقر و
هم از طريق درمان ا تال اصلي يعني ا اتال ياادگيري كااهش داد و ياا درماان كارد (صابحي
قراملكي و باباپور يرالدين ..)2831 ،در  DSM-5ا تال يادگيري به ا تال يادگيري اص تیيير
نام داده است و ا تال واندن ،ا تال نوشتن و ا تال رياضي كه هر يک قبالً ا تاللي مستقر و
2

1

1 . Specific learning disorder
)2 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth edition
)3 . American Psychiatric Association (APA
4 . Kloomok & Cosden
5 . Rourke
6 . Tsatsanis, Fuerst & Rourke
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مجزا محسو ،مي شدند اكنون بهعنوان يک مشخص كننده در ا تال يادگيري اص گنجانده شده
است؛ يعني از اين به بعد روانپزشكان يا روان شناسان باليني نخواهناد گفات كاه ايان كاودع باه
ا تال واندن مبتالست در عوض واهند گفت كه به ا تال يادگيري اص باا مشاخصكنناده
واندن مبتالست (گنجي.)2811 ،
يكي از متیيرهايي كه احتماالً به دلير وجود مشكالت ا تال يادگيري اص در دانشآماوزان
مختر ميشود ،بهزيستي اجتماعي 2اين دانشآموزان ميباشد .بهزيستي اجتماعي را بهعنوان گزارش
شخصي افراد از كيفيت ارتباطات آنها باا ديگاران تعرياف كاردهاناد .كيياز )2113( 1درع كيفيات،
سازمانبندي و قابر فهم بودن دنيا را عنصر پيوستگي و كيفيت ارتباط با جامعه را عنصر يكپاارچگي
در نظر ميگيرد .امروزه سالمت اجتماعي را هم محصو عوامر شنا تي ،رواناي و اجتمااعي و هام
معلو عوامر زيستي مي دانند و اين نگرش با يک رويكرد كليتار باه مقولاه ساالمت و بيمااري و
معالجه مشكالت آسيبزننده همراه ميشود .اين رويكرد جدياد باه ساالمت منجار باه اساتفاده از
دامنهاي از واژه ها شده كه باهم ارتباط دروني دارند ازجمله :كيفيت زندگي ،سالمت اجتماعي ذهناي
و سالمت رواني (ريف 8و كييز )211 ،كاركرد مثبت فردي و ساالمت عااطفي (واتارمن  )1121 ،و
سالمت اجتماعي (كييز .)2113 ،اين مفهوم سازي گساترده از ساالمت و ساالمت اجتمااعي اجاازه
مي دهد تا بررسي جامع تري از عوامر رواني و شنا تي داشته باشيم كه مرتبش با درع افراد از ميزان
كارايي مطلو ،ود در محيش اطرافشان است .اين تأكيد بر عوامار رواناي مثبات را كاه مارتبش باا
بهزيستي اجتماعي هستند مي توان به حوزه روانشناسي هم تعميم داد .كييز ( )2133معتقد است كه
مفهوم سازي بهزيستي ذهني ميبايست آن قدر گسترده شود كه بهزيستي اجتماعي را هم در برگيرد.
بهزيستي اجتماعي از ديرباز بهعنوان فار بودن از حالت هاي اجتماعي منفي مثر از ودبيگاانگي ياا
هرج ومرج تعريف شده است و نه الزاماً اينكه وجود شرايش روانشنا تي اسااس بهزيساتي اجتمااعي
باشند .درحالي كه به بهزيستي اجتماعي در جنبه فردي توجه زيادي شده اسات (رياف )2131 ،ايان
عقيده هم مطرر شده است كه ميبايست توجاه همسااني باه ماهيات اجتمااعي مقولاه بهزيساتي
اجتماعي شود .به عقيده كييز بهزيستي اجتماعي و يا فقدان آن ،دغدغهاي بارز در نظرياه كالسايک
جامعه شناسي بوده است .مزاياي زندگي اجتماعي مي تواند اسااس و بنياان ارائاه تعريفاي جهااني از
سالمت اجتماعي باشد .بهزيستي اجتماعي عبارت است از تخماين شارايش و كااركرد ياک فارد در
جامعه .تحقيقات متعددي نشان داده اناد كاه كودكاان داراي ا اتال ياادگيري در برقاراري رواباش
اجتماعي و سالمت اجتماعي مشكر دارند .مطابق يافتههاي برونو ( )2132كودكاان داراي ا اتال
1 . social well-being
2 . Keyes
3 . Ryff
4 . Waterman
5 . Bruno
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يادگيري اص در پيشگويي توالي رفتارها و انتخا ،سلسله رفتارهاي مطلو ،و مناسب در بر اورد
با موضوعات مختلف نسبت به همساالن فاقد ا تال يادگيري دچار مشكر هستند .الووي)111 ( 2
بيان ميكند كه احتماالً ناتواني در مهارتهاي اجتماعي و بهزيستي اجتماعي ،مهمترين مشكر ايان
گروه از دانش آموزان است چون اين ناتواني بر عملكرد حوزههاي مختلف زندگي آنها اثر مايگایارد.
راشكيند )111 ( 1نشان داد كه اين دانش آموزان در شروع و تداوم دوستي مشاكر دارناد و هماين
مشكالت ممكن است به احساس تنهايي ،عزت نفس پايين ،افساردگي و ديگار مشاكالت رواناي و
اجتماعي منجر شود .كرانز )1128( 8در مطالعه ود نشان داد كه بهزيستي روانشنا تي و اجتماعي
افراد مبتال به ا تال يادگيري با ميزان انجام فعاليتهاي روزانه ارتباط مساتقيمي دارد .نريمااني و
رجبي (  )283در پژوهشي نشان دادند كه رفتارهاي ضداجتاماعي و پر اشاگري در داناشآماوزان
مبتال به ا تالالت يادگيري بهطور معناداري بيشتر از دانشآموزان عاادي مايباشاد .اباوالقاساامي،
رضاايي جامالويي ،نريماني و زاهاد بابالن ( )2811در پژوهاشي نشان دادند كه دانشآموزان داراي
ا تالالت يادگيري و دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي پاايين نسابت باه داناشآماوزان داراي
پيشرفت تحصيلي متوسش و باال در شايستگي اجتماعي نمرات كمتري كساب مايكنناد .مطالعاات
زاهد ،رجبي و اميدي ( )2812نشان داد داناش آماوزان مباتال باه ا اتال ياادگيري در مقايساه باا
دانش آموزان عادي ،سازگاري اجتماعي ،هيجاني و تحصيلي كمتري دارند.
ازجمله درمان هايي كه ميتواند بر بهبود بهزيستي اجتماعي دانشآموزان داراي ا تال يادگيري
اص تأثير داشته باشد آموزش پایيرش /تعهاد ( )ACTاسات .آماوزش پایيرش /تعهاد يكاي از
روش هاي درماني مبتني بر كاهش اساترس و روان درمااني اسات ،در ايان درماان باهجااي تیييار
شنا ت ها سعي مي شود تا ارتباط روانشنا تي فرد با افكار و احساساتش افزايش يابد .پیيرش /تعهد
درماني موج سوم درمان شنا تي -رفتاري ناميده ميشود .پیيرش و تعهاد درمااني( )ACTاساسااً
فرآيند محور است و آشكارا بر ارتقاء پیيرش تجربيات روانشنا تي و تعهد با افزايش فعاليتهااي
معنابخش انعطافپیير ،سازگارانه ،بدون در نظار گارفتن محتاواي تجربياات روانشانا تي تأكياد
ميكند .صيصهاي كه در رويكرد شنا تي رفتاري حضور ندارد .ثانياً هدف روشهاي درماني باه
كار رفته در پیيرش و تعهد درماني افزايش تفكر واقعنگر ،مؤثر و منطقاي ياا تشاويق احساساات
نيست بلكه اهداف اين روشهاي درماني بر كاهش اجتنا ،از اين تجربيات روانشنا تي و افزايش
آگاهي از آنها به صوص تمركز بر لحظه حا بدون پيشگرفتن روشي بيكشمكش و غير ارزيابانه
استوار است .اين روش درماني شامر تجزيهوتحلير رفتاري مشكالت بيماران است .در ايان درماان
شش مفهوم مهم كه در ذهنآگاهي تأييد شدهاند ،مورد توجه است كه شامر پیيرش ،مارتبش باودن
1 . Lavoie
2 . Raskind
3 . Kranz
4 . Acceptance and Commitment Training
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به زمان حا  ،ارزش ها ،گسلش شانا تي ،فعاليات متعهداناه و توجاه باه اود هساتند (هاايس 2و
همكاران.)111 ،
ا يراً پژوهش هاي روانشناسي به مطالعه پیيرش /تعهاد و كاربردهااي مهام آن در ساازگاري،
استرس ،اضطرا ،و بهزيستي رواني -اجتماعي پردا تهاند (براون و رايان .)1118 ،1شواهد تجربي در
مورد تأثير اين روش درماني در مورد ا تالالتي مانناد افساردگي (كاانتر ،باارو و گااينور،)111 ،8
پسيكوزها (با و هايس  ،)1111 ،هراس اجتمااعي (اوسامان ،ويلساون ،استوراسالي ،و ماکنيار ،
 )111و رفتارهاي پر طر مانند مصرف الكر و مواد (هايس ،استروسا و ويلسون2111 ،؛ گيفورد،
كولنبرگ ،هايس ،آنتونوسيو ،پياسكي ،و راسموسن -ها  )111 ،مشخص شده است .همچناين در
مطالعه هايس ( )1121با عنوان پیيرش و تعهد و نقش آن در سازگاري و بهزيساتي روانشانا تي و
اجتماعي كودكان مبتال به مشكالت رفتاري نشان داد كه پیيرش و تعهد با بهزيستي روانشنا تي و
بهبود روابش اجتماعي و همچنين سازگاري بهتر اين كودكان با جامعاه مارتبش اسات و ايان امار باا
ودآگاهي باال مرتبش است .همچنين يافتههاي هالي بارتون و كوپر )112 ( 3حاكي از اثربخشي اين
شيوه رواندرماني در بهبود بهزيساتي اجتمااعي ،كااهش رفتارهااي پر اشاگرانه و اضاطرا ،ايان
نوجوانان حكايت دارد .حكيمپور ( )2818در پژوهشي نشان داد كه آموزش مبتني بر پیيرش و تعهاد
بر فرسودگي تحصيلي و اضطرا ،رياضي دانش آموزان پاياه ششام ابتادايي اثاربخش باوده اسات.
همچنين رحيمي ( )2818در پژوهشي نشان داد كه آموزش پیيرش و تعهاد در كااهش اضاطرا ،و
افسردگي دانشآموزان داراي هراس اجتماعي مؤثر بوده است .در مجموع با توجه به نقش بهزيساتي
اجتماعي در پيشرفت تحصيلي و اجتماعي دانشآموزان و لر آن در اثار تاداوم ا اتال ياادگيري
اص و همچنين اندع پژوهشهاي صورت گرفته در صاوص ايان متیيار و درماان ماورد نظار،
پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سوا است كه آيا آموزش مبتني بر پیيرش /تعهد بر بهباود
بهزيستي اجتماعي دانشآموزان داراي ا تال يادگيري اص موثر است؟
روش
روش پژوهش حاضر آزمايشي و از نوع پيشآزمون و پسآزمون با گروه كنتر باود .جامعاه آمااري
پژوهش حاضر ،كليه دانش آموزان پسر داراي ا تال يادگيري اص كالس پانجم مقطاع ابتادايي
1 . Hayes
2 . Brown & Ryan
3 . Kanter, Baruch &, Gaynor
4 . Bach & Hayes
5 . Ossman, Wilson, Storaasli & McNeill
6 . Strosahl
7 . Gifford, Kohlenberg, Hayes, Antonuccio, Piasecki & Rasmussen-Hall
8 . Halliburton & Cooper
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مدارس شهر اردبير در ساا تحصايلي  18-1باود .باراي انتخاا ،نموناه ،در مرحلاه او 8 1
دانشآموز بهصورت نمونهگيري وشهاي چندمرحلهاي از بين دانشآموزان مدرسه (از هر مدرسه
 1كالس) انتخا ،و تمام اعضاي آن كالس با استفاده از آزمونهاي استانداردشده حسا ،يا آزماون
پيشرفت تحصيلي ،آزمون رياضي كيمت و آزمون تشخيص ا تالالت واندن ( )DTRD2و آزمون
ا تال نوشتن ،مورد ارزيابي و سپس موارد مشكوع به ا تال يادگيري اص مورد مصاحبه باليني
قرار گرفتند و درنهايت بهمنظور آنكه دانشآموزان انتخا،شده داراي ناتوانيهااي ذهناي نباشاند ،از
نمره هوشي آزمون ريون استفاده شد و دانشآموزاني كه بهره هوشي پايينتر از  11داشتند از نموناه
پژوهش حیف شدند .درنهايت  1نفر بهعنوان افراد داراي ا اتال ياادگيري ااص باا اساتفاده از
ابزارهاي میكور شناسايي شدند .سپس از ميان اين دانشآماوزان 1 ،نفار باهصاورت نموناهگياري
تصادفي ساده انتخا ،گرديد .با توجه به اينكه در تحقيقات آزمايشي دست كم نمونه بايستي  2نفر
باشد (دالور ،)2831 ،اما در اين تحقياق باه ااطر افازايش اعتباار بيروناي  1نفار داراي ا اتال
يادگيري اص (براي هر زيرگروه  11نفر) بهعنوان نمونه تحقيق انتخا ،شد.
ابزار پژوهش
 مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس عالئم منتدر در  :DSM-5در ايان پاژوهشبراي تشخيص عالئم ا تالالت يادگيري اص و مشاخصكننادههااي آن ،از مصااحبه بااليني
سا تاريافته بر اساس عالئم توصيفشده براي اين ا تال طبق  DSM-5استفاده شد.
 آزمون اختالل در خواندن :اين آزمون توسش شفيعي و همكاران (  )283در مطالعهاي با عناوان طراحايو سا ت آزمون غربالگري تشخيص ا تال در واندن در پايههاي او تا پنجم دانشآموزان
مقطع ابتدايي در شهر اصفهان سا ته شده است .بدنه اصلي آزمون در هر پايه مركب از ياک
متن صد كلمهاي و چهار سؤا درع مطلب است كه توساش كارشاناس ارشاد و كارشناساان
آسيبشناسي گفتار و زبان بهدقت كنتر شده است .اين آزمون بر روي  111دانشآموز د تر و
پسر در تمام پايههاي او تا پنجم مقطع ابتدايي و در مجموع  2111دانشآموز كه باهصاورت
تصادفي از كليه نواحي پنجگانه شهر اصفهان انتخا ،شده بودند ،معيار شاده اسات .باهعاالوه
آزمون روي دو گروه نارسا وان و عادي اجرا گرديده است .يافتههاي اين مطالعه نشان داد كاه
همبستگي نمرات دقت و سرعت واندن با نمره كر آزمون باال بوده است .اعتبار آزمون با معياار
آلفاي كرونباخ  1/گزارش شده است و تفاوت ميانگين دو گروه مبتال و غير مبتال باه ا اتال
واندن معنيدار بود ( .)p>1/12با توجه به نتايج فور ،اين آزمون ميتواند باهعناوان يكاي از
ابزارهاي مفيد در تشخيص غربالي و سريع نارسا واني دانشآموزان پاياههااي او تاا پانجم
كاربرد داشته باشد.
1 . The Diagnostic Test of Reading Disorders
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 آزمون ریاضی کیمت :0آزمون رياضي كيمت توسش كنولي هنجاريابي شده است .اين آزمونبهمنظور تعيين نقاط قوت و ضعاف دانشآموزان در حاوزههاي مختلاف رياضي به كاار مايرود.
ضريب پايايي اين آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ برابر با  1/31باه دسات آماده اسات
(اسماعيلي و هومن .)2832 ،از اين آزمون به منظور شناسايي دانشآموزان داراي ا تال رياضي
استفاده شده است.
 آزمون بیان نوشتاری :در اين پژوهش از آزمونهاي امالء كه توساش فاالر چااي تهياه واعتباريابي شده ،استفاده شده است .روايي اين آزمونهاا را متقاضايان و معلماان مجار ،تأيياد
كردهاند و پايايي آن با روش پايايي مصححان  1/12الي  1/1برآورد شده است.
 آزمون هوشی ریون :اين آزمون توساش رياون (21 1؛ باه نقار از سايدعباسزاده ،گنجاي وشيرزاد )2831 ،در انگلستان براي اندازهگيري هوش در گروه سني  1تاا  23ساا ساا ته شاده
است و داراي  1گويه ( سري  21تايي) ميباشد .ضريب همساني دروني اين آزمون با ميانگين
 1/11و ضريب پايايي بازآزمايي با ميانگين  1/31گزارش شده است .همبستگي ايان آزماون باا
آزمونهاي هوشي وكسلر ،استنفورد -بينه ،مازهاي پروتئوس و آدماک گودينااف در دامناهاي از
 1/ 1تا  1/بهدستآمده است .ميزان همبستگي آن با آزمونهاي غيركالماي بيشاتر گازارش
شده است .در اين پژوهش مالع انتخا ،افراد نمره هوشبهر  11و به باال بوده است.
 پرسشنامه بهزیستی اجتماعی :2اين پرسشنامه توسش كييز ( )2113بر اساس ماد نظارياو از سازه بهزيستي اجتماعي ،تهيه شده است .اين پرسشانامه مشاتمر بار  88گوياه و ارده
مقياس «همبستگي اجتمااعي« ،»8انساجام اجتمااعي »« ،مشااركت اجتمااعي »« ،شاكوفايي
اجتماعي » و «پیيرش اجتماعي » ميباشد .كيياز طاي دو مطالعاه بار روي دو نموناهي  8 8و
 133نفري در آمريكا ،با استفاده از تحلير عوامر ،مد بعدي به كار رفته در پرسشنامه اود
را از نظر تجربي مورد تأييد قرار داده است .در اين مقياس ،گويه مرباوط باه عامار مشااركت
اجتماعي ،گويه مربوط به همبستگي اجتماعي ،گويه عامر پیيرش اجتماعي ،گويه مرباوط
به عامر شكوفايي اجتماعي و گويه مربوط به انسجام اجتماعي است .نمرهگیاري گويهها روي
مقياس ليكرت پنجدرجهاي (كاامالً موافاق= )( ،موافاق= )( ،نظاري نادارم=( ،)8مخاالف= )1و
(كامالً مخالف= )2انجام مي شود؛ بنابراين كمينه و بيشينه نمره اي كه به دست ميآيد به ترتياب
برابر با  88و  2واهد بود .الزم به ذكر است كه بعضي از گويههاي رده مقياسها بهصاورت
1 . Kay-Math Mathematic Test
2 . social Well-being Inventory
3 . social integration
4 . social Coherence
5 . social contribution
6 . social actualization
7 . social acceptance
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معكوس نمرهگیاري ميشوند .در پژوهش صافارينياا و تبريازي ( )2812پاياايي پرسشانامه باا
استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي كر پرسشانامه برابار باا  1/3باه دسات آماد كاه ميازان
رضايتبخشي است .همچنين در پژوهش حيدري و غنايي ( 283؛ به نقر از صفارينياا،)2812 ،
همساني دروني از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ 1/ 1 ،و ضاريب همبساتگي باه دسات آماده از
طريق بازآزمايي براي كر مقياس  1/و براي رد مقياسهاي باين  1/تاا  1/ 8باوده كاه
همگي در سطح  P>1/12معنيدار است.
روش اجرا
بعد از هماهنگي و كسب مجوز و مراجعه به مدارس و انتخا ،نمونه آماري در نهايات از تعاداد كار
دانش آموزان شناساييشده به عنوان ا تال يادگيري اص ،تعداد  11نفر در گروه آزماايش و تعاداد
 11نفر در گروه گواه به تصادف گمارش شدند .ضمن توجيه اين دانشآموزان و بيان اهداف پژوهش،
از آنها در واست شد تا در دوره درمان اين ا تال شركت نمايند.
قبر از شروع روش هاي آموزشي ،هر دو گروهِ مورد مطالعاه را تحات پايشآزماون قارار داده و
آزمون هاي میكور بر روي آنها اجرا شد و از آنها در واست شد تا پرسشنامههاي مورد نظر را تكمير
نمايند .مدت جلسات درماني  3جلسه يکونيم ساعته بود و بهصورت گروهي و در هفته ياکباار ،در
محلي كه توسش اداره آموزشوپرورش شهر اردبير تعيين شد ،اجرا گرديد .پس از اتمام دوره آموزش،
از دو گروه تحت درمان و گروه كنتر پسآزمون به عمر آمد و سپس دادههااي باهدساتآماده باا
استفاده از نرمافزار  SPSSو با آزمون تحليار كووارياانس چناد متیياري ( )MANCOVAماورد
تجزيهوتحلير قرار گرفت.
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

خالصه جلسات آموزش مبتنی بر پذیرش /تعهد
اجراي پيشآزمون ،ارزيابي دانشآموزان ،مصاحبه تشخيصي و ضابطهبندي درمان.
آشنايي با مفاهيم درماني پیيرش /تعهد ،ايجاد بينش در دانشآموزان نسبت به مشكر و به چالش كشيدن
كنتر .
آموزش نوميدي القانه و آشنايي با فهرست ناراحتيها و مشكالتي كه مراجع براي رهايي از آنها تالش
نموده است.
ايجاد پیيرش و ذهنآگاهي به واسطه رهاكردن تالش براي كنتر و ايجاد گسلش شنا تي و مرور جلسه
پيشين و تكاليف.
هدف :آموزش زندگي ارزشمدار و انتخا ،و مرور جلسات پيشين و تكاليف.
ارزيابي اهداف و اعما  ،تصريح ارزشها ،اهداف و اعما و موانع آنها.
بررسي مجدد ارزش ها ،اهداف و اعما و آشنايي و درگيري با اشتيار و تعهد.
شناسايي و رفع موانع عمر متعهدانه ،جمعبندي و اجراي پسآزمون.

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار سن گروه آزمايش به ترتيب  21/ 1و  1/ 1و گروه كنتار  21/ 1و 1/ 2
با دامنه سني  21تا  22سا بود.
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جدول  :0میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفههای بهزیستی اجتماعی در پیشآزمون -پسآزمون
گروههای مورد مطالعه
آزمايش
متیير
وابسته

بهزيستي
اجتماعي

مؤلفه

كنتر
پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

همبستگي اجتماعي
پیيرش اجتماعي
مشاركت اجتماعي

M
2/
2/ 1
28/ 1

SD
1/ 1
1/ 1
8/12

M
1 /11
1/ 1
11/11

SD
1/ 2
1/11
1/3

M
2 /1
2 /81
2 /3

SD
1/ 1
1/8
1/ 3

M
23/21
2 /1
2 /1

SD
1/33
2/
1/ 3

انسجام اجتماعي
شكوفايي اجتماعي

2 /3
2 /8

1/8
1/1

11/
1 /8

1/18
2/ 8

2/
23/

8/8
8/

2 /31
2

8
1/11

كر

31/

218/11

/ 3

38/ 1

1/

32/ 1

3/22

/12

همانطور كه در جدو  2مشاهده ميشود ميانگين (و انحراف معياار) نماره كلاي پايشآزماون
بهزيستي اجتماعي دانشآموزان گروه آزمايش ( 31/و  ) /12ميباشاد و نماره كلاي پاسآزماون
دانشآموزان گروه آزمايش در بهزيستي اجتماعي ( 218/11و  ) / 3ميباشد .همچناين مياانگين (و
انحراف معيار) نمره كلي پيشآزمون دانش آماوزان گاروه كنتار در بهزيساتي اجتمااعي ( 38/ 1و
 )1/ميباشد و نمره كلي پس آزمون دانشآموزان گروه كنتار در بهزيساتي اجتمااعي ( 32/ 1و
 )3/22ميباشد.
قبر از استفاده از آزمون پارامتريک تحلير كوواريانس چند متیيري جهت رعايت فرضهاي آن،
از آزمونهاي باكس و لون استفاده شد .بر اساس آزمون باكس كه براي هيچيک از متیيرها معنيدار
نبوده است ،شارط همگناي مااتريسهااي وارياانس /كووارياانس باهدرساتي رعايات شاده اسات
( F=2/2 1 ،P=1/818و  )BOX=11/2 8بر اساس آزمون لون و عدم معني داري آن باراي هماه
متیيرها ،شرط برابري واريانسهاي بين گروهي رعايت شده است.
جدول  :0اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
()MANCOVA
متیير

گروه

آزمون
پياليي -بارتلت
المبداي ويلكز
هتلين اللي
بزرگترين ريشه روي

ارزش
1/311
1/212
3/11
3/11

 dfفرضيه

116

 dfطا
11
11
11
11

F
2/ 8
2/ 8
2/ 8
2/ 8

P
P≥1/112
P≥1/112
P≥1/112
P≥1/112

Eta
1/311
1/311
1/311
1/311
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همانطور كه در جدو  1مشاهده مي شود ،نتايج آزمون المبداي ويلكز نشان داد كه اثار گاروه
بر تركيب مؤلفههاي بهزيستي اجتماعي معنيدار ميباشد [ 11(= 2/ 8 ،P≥1/112و )=1/212 ،F
المبداي ويلكز] .آزمون فور قابليت استفاده از تحلير كووارياانس چناد متیياري (ماانكوا) را مجااز
شمرد .نتايج نشان داد كه دست كم بين يكي از متیيرهاي مورد بررسي در بين دو گروه مورد مطالعه
تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی نمرات مؤلفههای بهزیستی
اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل
متیير وابسته

مؤلفه
همبستگي اجتماعي

منابع تیييرات

Ss

df

MS

F

P

پيشآزمون

1/ 11

2

1/ 11

1/1 1

1/321

گروه

1 /311

2

1 /311

/

1/112

پيشآزمون

/38

2

/38

2/121

1/811

گروه

18/

2

18/

213/11

1/112

پيشآزمون

21/133

2

21/133

2/ 18

1/121

گروه

1 /1

2

1 /1

18/1

1/112

پيشآزمون

8/ 31

2

8/ 31

1/ 2

1/

گروه

8 /2

2

8 /2

/1

1/112

پيشآزمون

1/ 31

2

1/ 31

1/ 1

1/ 1

گروه

111/2

2

111/2

12 / 3

1/112

پیيرش اجتماعي

بهزيستي اجتماعي

مشاركت اجتماعي

انسجام اجتماعي

شكوفايي اجتماعي

بر اساس نتايج حاصر از جدو  ،8پس از تعدير نمرات پيشآزمون ،آموزش مبتني بر پایيرش/
تعهد در مرحله پسآزمون بر مؤلفاه هااي همبساتگي اجتمااعي ( ،)F = / ،P>1/112پایيرش
اجتماعي ( ،)F =213/11 ،P>1/112مشاركت اجتماعي ( ،)F =18/1 ،P>1/112انسجام اجتماعي
( )F= /1 ،P>1/112و شااكوفايي اجتماااعي ( )F =12 / 3 ،P>1/112اثاار معناايداري دارد؛
بنابراين ميتوان در كر چنين نتيجه گرفت كه آموزش مبتني بر پیيرش /تعهد در مرحله پسآزمون
باعث ارتقاي بهزيستي اجتماعي دانش آموزان داراي ا تال يادگيري اص (گروه آزماايش) نسابت
به گروه كنتر شده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر پیيرش /تعهد بر بهبود بهزيستي اجتمااعي
دانش آموزان داراي ا تال يادگيري اص بود .نتايج نشان داد آموزش مبتني بر پیيرش /تعهاد بار
بهبود بهزيستي اجتماعي در تماامي مؤلفاههاا ( همبساتگي اجتمااعي ،پایيرش اجتمااعي ،انساجام
اجتماعي ،شكوفايي اجتماعي و مشاركت اجتماعي) در دانشآموزان داراي ا اتال ياادگيري ااص
مؤثر بوده است .اين نتيجه با يافتههاي (با و هايس1111 ،؛ براون و رايان1118 ،؛ كاانتر ،باارو و
گاينور111 ،؛ فرمن و هربرت1113 ،؛ و رحيمي )2818 ،همخاواني دارد كاه نشاان دادناد آماوزش
پیيرش و تعهد بر بهبود بهزيستي رواني و اجتماعي و سازگاري مؤثر بوده است .در توجيه اين يافتاه
ميتوان گفت چون پیيرش و تعهد ،احساس بدون قضاوت و متعادلي از آگاهي است كاه باه واضاح
ديدن و پیيرش هيجانات و پديدههاي فيزيكي ،همانطور كه اتفار ميافتند ،كمک ميكند (براون و
رايان ،)1118 ،بنابراين آموزش آن به كودكان داراي ا تال يادگيري اص كه از مشكالت رواني و
جسماني ناشي از آن در رنج هستند ،باعث ميشود كه آنان احساسات و نشانههاي فيزيكاي و رواناي
ود را بپیيرند و قبو و پیيرش اين احساسات باعث كاهش توجه و حساسيت بيشازحد نسبت باه
گزارش اين نشانه ها در آنان ميشود و در نتيجه سازگاري و بهزيستي آنها بهبود ميياباد .نتاايج باه
دست آمده از پژوهش حاضر ضمن تأييد تحقيقات ديگر مثر (هايس ،استروسا و ويلساون2111 ،؛
گيفورد و همكاران111 ،؛ كانتر ،بارو و گاينور111 ،؛ اوسامان و همكااران111 ،؛ كاباات زيان،
111؛ هالي بارتون و همكاران112 ،؛ و حكيمپور )2818 ،حاكي از آن است كه آماوزش پایيرش/
تعهد باعث ارتقاي بهزيستي اجتماعي ميشود .در توجيه اين يافته مي توان گفت كاه پایيرش ياک
حالت طراحيشده و جرأتآميز از طرف مراجع است .به او كمک ميكند تاا باهطاور كامار و بادون
دفاع ،جنبه هايي از تجربه روان شنا تي ود (بد ،و ،و زشت) را همان گونه كه هست ،تجربه نمايد
و آن را در جامعه بدون اينكه و ،يا بد تصور كند نشان دهد .پیيرش يعني تجربه حسها ،عواطف
و افكار ،بدون هيچ گونه تالشي براي تیيير آنها .پیيرش صوصاً هنگامي ضرورت مي يابد كه تجربه
قابر تیيير نيست و نبايد تیيير كند .اين حالت متناقض به مراجع اجازه ميدهد چيزي باشد كه هست
و آنجايي باشد كه حضور دارد و تماير به تیي ير افكاار و احساساات اود را كااهش دهاد (هاايس،
 .)1121در ديگر توجيه يافته هاي اين پژوهش ميتوان چناين گفات كاه در  ،ACTداناشآماوز از
تمامي حاالت رواني ،افكار و رفتار ود در لحظه حاا آگااهي مايياباد و در عرصاه اجتمااع باروز
ميدهد ACT .باعث مي شود كه دانش آموز از تجار ،ذهني جدا شود ،بهنحويكه بتواند مساتقر از
اين تجار ،در ارتباط با ديگران عمر كند .همچنين پایيرش و تعهاد باا بهزيساتي روانشانا تي و
بهبود روابش اجتماعي و همچنين سازگاري اجتماعي ،هيجاني و تحصيلي بهتار داناشآماوزان داراي
ا تال يادگيري اص با جامعه مرتبش است و اين امر با ودآگاهي باال مرتبش است .همچنين ديده
شاد كه مهاارت هاي ذهنآگاهي كه يكاي از مااؤلفه هااي آمااوزش پایيرش و تااعهد مايباشاد
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پيشبيني كننده رفتار ودتنظيمي و حاالت هيجاني مثبت است (هايس .)111 ،آماوزش پایيرش و
تعهد با تلفيقي از تنآرامي و مراقبه ذهنآگاهي ،يكي از روشهاي درماني مبتني بر كاهش اساترس
و روان درماني است كه در آن بازنمايي ذهني اشياء موجود در زندگي كه از كنتار بالفاصاله انساان
ارج است ،از طريق تنفس و فكر كردن آموزش داده ميشود و بدين ترتيب باعث بهبود بهزيساتي
رواني ،اجتماعي و سازگاري فرد ميگردد .همچنين ديده شده كه آماوزش پایيرش و تعهاد كااهش
درد ،اضطرا ،و پريشاني روانشنا تي را به دنبا دارد (كاباات زيان 2و همكااران .)111 ،آماوزش
پیيرش و تعهد ،نشانههاي اضطرا ،و افسردگي را كاهش ميدهد و در بهباود بهزيساتي جساماني،
رواني ،اجتماعي ،هيجاني و معنوي ،بهبود كيفيت وا ،و كيفيت زندگي باال ،لیت بردن از زنادگي و
نشانههاي فيزيكي پايين مؤثر بوده است (زتر.)1113 ،1
در كر ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه دانشآموزان مبتال به ا تال يادگيري اص به دلير
اينكه به هيجانات و شنا تهاي ود ،آگاهي ندارناد و نمايتوانناد از كاركردهااي اجراياي درسات
استفاده كنند ،به احتما زياد ،بيشتر دچار استرس ،افسردگي ،اضطرا ،و كاهش بهزيستي اجتمااعي
و ذهني ميشوند .استرس و عواطف منفي به علت اينكه تواناييهايي شانا تي را تحليار مايبرناد،
مانع از پردازش درست اطالعات شده و منجر به حواسپرتي ،ا تال در حافظاه و طااي شانا تي
ميشوند (آلدو و همكاران .)1121 ،آموزش پیيرش /تعهد به افراد كماک مايكناد تاا نسابت باه
هيجانات و شنا ت هاي ودآگاهي يابند و راهبردهاي ناسازگار پيشين ود را به منظور دستيابي باه
اهداف بهتر و سازگارانهتر كنار بگیارند .به همين دلير مراجع را از چن كشمكش اود -تخريباي
كه گرفتار آن شده است و ممكن است او را به سمت آزار رساندن به ود و ديگري و پناه باردن باه
راهحر هاي هايجانمدار مانند رفتارهاي پر طر ساور دهد رها ميكناد و باعااث بهباود ساازگاري
روانشنا تي و ارتقاي بهزيستي رواني و اجتماعي فرد ميشود (هايس.)1121 ،
ازجمله محدوديت هاي پژوهش حاضر ،مختص بودن نمونه به شهرستان اردبيار مايباشاد كاه
تعميم پیيري نتايج به شهرهاي ديگر را محدود ميكند .نمونه مورد مطالعه فقش شامر دانشآماوزان
پسر پايه پنجم مقطع ابتدايي بود كه اين امر ميزان تعميمپیيري نتايج را به داناشآماوزان د تار باا
مشكر مواجهه ميكند .همچنين ناتواني در عدم كنتر متیيرهاي مزاحم همچون وضعيت تحصيلي
والدين از محدوديت هاي ديگر پژوهش بود كه تعميميافتهها را با مشكر مواجه ميسازد .با توجه باه
فراواني اين ا تال در دوران كودكي و نوجواني كه ميزان مراجعه باه مركزهااي درمااني باه علات
ا تال  ،باال ميرود ،انجام پژوهشهاي روان شانا تي مارتبش باا ايان آسايب اجتمااعي مايتواناد
كمک هاي قابر توجهي به شناسايي و درمان مشكالت رواني در ايان افاراد صاورت دهاد .پيشانهاد
ميشود برنامه هاي آموزشي مبتني بر پیيرش و تعهد و همچنين ساير آموزشهاي متناسب در جهت
1 . Kabat-Zinn
2 . Zettle
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بهبود بهزيستي اجتماعي اين دانش آموزان و بهبود و افزايش روابش با ديگران در مادارس و اانواده
توسش روانشناسان و مشاورين ،برنامهريزي و مورد توجه قرار گيرد.
تقدیر و تشکر
نويسندگان مقاله از همراهي و همكاري اداره كر آموزش و پرورش استان اردبير و شركتكننادگان
محترم در ميسر نمودن اجراي اين مطالعه تشكر و قدرداني مينمايند.
منابع
 ابوالقاسمي ،عباس؛ رضايي جماالويي ،حسان؛ نريمااني ،محماد؛ و زاهاد باابالن ،عااد .)2811( .مقايسااه شايسااتگي اجتماااعي و مؤلفااههاااي آن در دانااشآمااوزان داراي ناااتواني يااادگيري و
دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي پايين ،متوسش و باال .مجله ناتوانيهاي ياادگيري-18 ،2 ،
.
 اسماعيلي ،محمد؛ و هاومن ،حيادرعلي .)2832( .انطباار و هنجارياابي آزماون رياضايات ايارانكيمت .مجله پژوهش در حيطه كودكان استثنايي.818-881 ، ،
 حكيمپور ،صبا .)2818( .اثربخشي آموزش پیيرش /تعهاد بار فرساودگي تحصايلي و اضاطرا،رياضي دانشآموزان پايه ششم ابتدايي شهر اردبير .پاياانناماه كارشناساي ارشاد روانشناساي
باليني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبير.
 رحيمي ،ندا .)2818( .اثربخشي درمان مبتني بر پیيرش و تعهد و درمان مياان فاردي در كااهشاضطرا ،و افسردگي دانشآموزان داراي فوبي اجتماعي .پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناساي
باليني ،دانشگاه محقق اردبيلي.
 زاهد ،عاد ؛ رجبي ،ساعيد؛ و اميادي ،مساعود .)2812( .مقايساه ساازگاري اجتمااعي ،هيجااني،تحصيلي و يادگيري ودتنظيمي در دانشآموزان با و بدون ناتواني يادگيري .مجله نااتوانيهااي
يادگيري. 8- 1 ،2 ،
 -سيدعباسزاده ،ميرمحمد؛ گنجي ،مسعود؛ و شيرزاد ،علي .)2831( .بررسي رابطه هوش ،پيشارفت

تحصيلي دانشآموزان پايه سوم راهنمايي تحصيلي مدارس استعداد در شان شهرساتان اردبيار.
پاياننامه كارشناسي ارشد ،سازمان مديريت و برنامهريزي استان اردبير.
 شفيعي ،بيژن؛ توكر ،سميرا؛ علينيا ،لايال؛ مراثاي ،محمدرضاا؛ صاداقتي ،لايال؛ و فروغاي ،رقياه.(  .)283طراحي و سا ت آزمون غربالگري تشخيص ا اتال در وانادن در پاياههااي او تاا
پنجم دانشآموزان مقطع ابتدايي در شهر اصفهان .مجله علوم پزشاكي دانشاگاه تهاران،)1(2 ،
. 8- 1
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. ا تالالت يادگيري؛ رويكرد تشخيصي و درماني.)2831( . جلير، ناصر؛ و باباپور، صبحي قراملكي. سروش:تهران
. ارجمند: تهران. آزمونهاي روانشناسيِ اجتماعي و شخصيت.)2812( . مجيد، صفارينيا. بررسي ا تال واندن و نوشاتن در باين داناشآماوزان ابتادايي.)28 8( . حميدرضا، فالر چاي. دانشگاه تربيت مدرس،پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
. ساواالن: تهران.DSM-5  آسيبشناسي رواني بر اساس.)2811( . مهدي، گنجي اثربخشاي آماوزش.)2818( . مسالم، محمادجواد؛ و عباساي، محمد؛ بگياان كولاه مارز، نريمانيمهارت هاي اجتماعي مبتني بر پردازش شنا تي بر بهبود روابش باينفاردي داناشآماوزان داراي
. -2 2 ، ، مجله پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي.ناتوانيهاي يادگيري اص
 بررسااي شاايوع و علاار ا ااتالالت يااادگيري در.)283 ( . سااوران، محمااد؛ و رجبااي، نريماااني.182-1 1 ، ، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي.دانشآموزان دوره ابتدايي استان اردبير
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