فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
سال سیزدهم ،زمستان  -9316شماره 33
صفحات 9 -96

اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری
اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان
شایسته اشرفزاده9
فاطمه پورابراهیمی2
صادق باراناوالدی3
وجیههالسادات هاشمیزاده 4
وحید منظریتوکلی3

تاریخ دریافت13/91/93 :
تاریخ پذیرش16/11/14 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و
سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان انجام شد .طرح این پژوهش نیمه آزمایشی پیش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود .جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر مدارس
مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرمان که توسط مشاوران مدارس به دفتر مشاوره اداره آموزش و پرورش
ارجاع داده شدند ،تشکیل میدهد که تعداد آنها  991نفر بود .نمونه مورد بررسی عبارتند از  31دانش آموز
مقطع متوسطه دوره دوم که به صورت روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش
( )n=15و گروه کنترل ( )n=15تقسیم شدند .هر دو گروه قبل و بعد از اجرای فرآیند آموزش به
پرسشنامههای اضطراب اجتماعی کانور و همکاران ( )2113و مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا ()9191
پاسخ دادند .تعداد جلسات آموزشی برای گروه آزمایشی  9جلسه و هر هفته یک جلسه و هر جلسه 11
دقیقه تشکیل شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از
روشهای آماری میانگین ،انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد آموزش
مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان در
سطح  P<0/01تأثیر دارد.

کلیدواژه ها :آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش ،اضطراب اجتماعی ،سازگاری اجتماعی.
 -1گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمان ،ایران
 - 2گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمان ،ایران
 - 3گروه مشاوره ،مشاوره خانواده ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 - 4گروه روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 - 5دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،رفسنجان  ،ایران (نویسنده مسئول) v.manzari@ut.ac.ir
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مقدمه

اضطراب اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی از مهمترین مشکالت شایع در بین دانش آموزان نوجوان
است .اضطراب معمول ترین پاسخ به محرک تنش زاست .منظور از اضطراب هیجانی است ناخوشایند
که همۀ ما درجاتی از آن را در قالب کلمههایی همچوون «دلشووره»« ،نگرانوی»« ،تونش» و تورس
تجربه کرده ایم (بلین 9و همکاران .)3 :2193 ،اضطراب به منزلوه بخشوی از زنودگی هور انسوان ،در
همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حود بوه عنووان پاسوخی سوازش یافتوه تلقوی
می شود اما اگر اضطراب به صورت مزمن و مداوم تجربه شود که در این صوورت نوه تنهوا نمیتووان
پاسخ سازش یافته دانست بلکه باید آن را بوه منزلوۀ منبوع شکسوت ،سوازش نایوافتگی و استیصوال
گستردهای تلقی کرد که فرد را از بخش عمدهای از امکاناتش محروم میکند .شاید بتوان اضطراب را
به عنوان احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطوری کوه بوه شوی
نامعین وابسته است ،تعریف کرد (اشجع .)924 :9319 ،سازگاری اجتماعی به وضعیتی گفته مویشوود
که افراد یا گروهها رفتار خود را به تدریج و از روی عمد و یاد غیر عمد تعدیل میکنند تا بوا فرهنو
موجود سازگاری نمایند مانند رعایت عادتها  ،عرف و تقلید  .به عبارتی آن نوع واکنشهایی اسوت کوه
شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان مویدهود وآنهوا را بوه علوت همواهنگی شوان بوا
معیارهای اجتماع و پذیرفته شدنشان از طرف آن ،اساس رفتار خود قرار میدهند (حوری و همکواران،
 .)923 :9312با توجه به اینکه این مشکالت ناسازگاری در دانش آموزان دبیرستانی فراگیور و نواتوان
کننده است و در سنین اوج استقالل طلبی فرد بروز کرده و بهبود خوود بوه خوودی آن بسویار انودک
است ،تأکید بر آموزشهای روانشناختی به منظور کواهش ایون مشوکالت بوین فوردی و ارتبواطی از
اهمیت زیادی برخوردار است (کاتزلنیک 2و همکاران .)11 :2193 ،اخیرا برای این رویکرد کوه ایجواد
پیشرفت بالینی مستلزم تغییر مستقیم محتوای افکار ،احساسات یوا عالموم بودنی اسوت ،نظریوههای
جایگزینی پدیدار شدهاند .این نظریهها که موج سوم رفتار آموزشی نامیده میشووند ،بوه جوای تغییور
شکل ،فراوانی یا حساسیت موقعیتی شناختها و هیجانات ،کارکرد آنها را هدف قرار میدهد (زیتول،3
 .)911 :2193آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد 4که به اختصوار آمووزش مبتنوی بور تعهود و پوذیرش
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خوانده میشود یک رفتار آموزشی موج سوم است که آشکارا این رویکرد تغییر افکوار و احساسوات را
به جای تغییر شکل محتوا یا فراوانی آنها میپذیرد (مولوی و همکاران.)493 :9313 ،
اثربخشی آموزش مبتنی بور تعهود و پوذیرش در طیوف گسوتردهای از وضوعیتهای بوالینی نظیور
افسردگی ،اختالل وسواس فکری عملی ،استرس محیط شغلی ،اسوترس سورطان در مراحول پایوانی،
اضطراب ،اختالل استرس پس از سانحه ،کماشتهایی روانی ،مصورف هورومین و حتوی اسوکیزوفرنی
معلوم شده است .یک مطالعه نشان داد که اجرای فقط چهار ساعت آموزش مبتنی بر تعهد و پوذیرش
باعث شد نرخ بازگشت به بیمارستان برای اسکیزوفرنی پنجاهدرصد کواهش بیابود (ایفورت و هفنور،9
 .)216 :2192هدف آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش ایجاد یک زندگی غنی و پرمعنا در حوالی اسوت
که فرد رنج ناگزیر موجود در آن را میپذیرد .آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش به معنی اقدام مخفوف
جالبی است چون این آموزش درباره انجام اقدام مؤثری است که بهوسیله عمیقترین ارزشهوای موا
هدایت میشود آنهم درحالیکه ما کامالً آماده و متعهد هستیم .تنها از طریق اقدام هشویارانه اسوت
که فرد میتواند یک زندگی پرمعنا بسازد .البته همینکه برای ساختن چنان زندگی تالش خود را آغاز
میکنند و با انواع و اقسام موانع به شکل تجربههای درونی ناخواسته و نوامطلوب روبوهرو مویشووند
(هایز 2و همکاران.)923 :2111 ،
بالک و همکاران ( )2113نیز معتقدند که رویکرد پذیرش و تعهد آموزشی به جای آنکه روی برطرف
سازی و حذف عوامل آسیب زا تمرکز نماید به مراجعان کمک مویکنود توا هیجانوات و شوناختهای
کنترل شده خود را بپذیرند و خود را از کنترل قوانین کالمی که سوبب ایجواد مشکالتشوان گردیوده
است خالص نمایند و به آنها اجازه میدهد که از کشمکش و منازعه با آنها دست بردارند.
بنیاد فلسفی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش ریشه در فلسوفه ای پراگماتیوک دارد کوه بافتوارگرایی
کارکردی نامیده میشود .این رویکرد بر اساس نظریه چهارچوب رابطهای بنیاد نهاده شده اسوت کوه
نظریه ای جامع در باب زبان و شناخت و البته شاخهای از تحلیل رفتاری است .آموزش مبتنی بر تعهد
و پذیرش با رفتارآموزشی شناختی سنتی تفاوتهایی چند دارد ،از جملوه اینکوه هودف رفتارآموزشوی
شناختی آن است که به افراد آموزش داده شود روی افکار ،احساسوات ،حسهوای بودنی ،خواطرات و
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دیگر وقایع درونی کنترل بهتری داشته باشند (فارمن و هربرت .)264 :2111 ،9اما درآموزش مبتنی بر
تعهد و پذیرش هدف این اسوت کوه افوراد بیاموزنود وقوایع درونیشوان ،مخصوصواً آنهوایی را کوه
ناخواستهاند ،قضاوت نکنند و بپذیرند (مولوی و همکواران .)494 :9313 ،آمووزش مبتنوی بور تعهود و
پذیرش فرد را یاری میکند تا با حسی متعالی از خود که "خود -به عنوان -بافتار" شناخته میشوود
کسب کند .معنی چنین حسی آن است که فرد همیشه مشاهده گر ،تجربه کننوده افکوار ،احساسوات،
حسهای بدنی و خاطرات خود و در عینحال از آنها متمایز است .هدف کاربرد آمووزش مبتنوی بور
تعهد و پذیرش آن است که به مراجع کمک کند تا ارزشهوای زنودگی اش را مشوخص کنود و بور
اساس آن ها اقدام به عمل کند .در حقیقت آموزش آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش تمرکوز کمتوری
بر کاهش نشانه دارد و بیشتر متمرکز بر افزایش کیفیت زندگی است (هایز و همکاران.)923 :2199 ،
در مجموع میتوان آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد را حرکت از انعطواف ناپوذیری روانشوناختی بوه
سوی انعطاف پذیری روانشناختی دانست .هایز و همکاران ( )2199انعطاف پوذیری روانشوناختی را در
چهار واژه آمیختگی ،ارزشیابی ،اجتناب و دلیل آوری خالصه کرده و بوا اسوتفاده از حوروف اول ایون
کلمات واژه  FEARرا خالصه ای از انعطاف ناپذیری روان شناختی میدانند.
فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی
از ترس از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرد ،اجتناب میورزد .برداشت
یا تصور شخص از موقعیتهای اجتماعی که احتمال دارد شخصیت ،ظواهر یوا تواناییهوای او موورد
سنجش و ارزشیابی ضعیف دیگران قرار گیرد ،میتواند واقعی یا خیالی باشد (مهرابی زاده و همکاران،
 .)233 :9316در حیات اجتماعی افراد متمدن  ،سازگاری اجتماعی حتی از پاسخ گفتن بوه احتیاجوات
بدنی هم مهمتر است .انسان عالوه بر جنبه فیزیولوژیکی که دارد یک موجود اجتماعی اسوت چنوان
چه کودک احساس نا امنی کند و یا دانشجومی خود را تنها حس نماید و یا شخصی خوود را شکسوت
خورده بپندارد ،الزم است به نحوی خود را با محیط سازش دهد .فرق اساسوی بوین سوازگاری ازنظور
فیزیولوژیکی و اجتماعی آن است که در طوی جریوان اول تنهوا یوک راه جهوت برقرارکوردن تعوادل
ازدست رفته وجود دارد و حال آنکه در جریان دوم عدم برقراری تعادل با وجوود نواراحتی و پریشوانی
شخص باعث مرگ او نمی شود ولی دامما انسان با آن دست به گریبان است .موثال شوخص گرسونه
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چنان چه غذا به او نرسد فوت میکند ولی شخصی کوه احتیواج بوه محبوت دارد بوا داشوتن زنودگی
پررنجی به حیات خود ادامه میدهد (والیس 9و همکاران.)9461 :2119 ،
محمودی و همکاران ( ،)9313در پژوهشی با عنوان تأثیر درمان پذیرش و تعهد در (گروه مبتالیان به
ترس اجتماعی با میانگین سنی  91سال به این نتیجه رسیدند که عالمم اجتنابی و اضطرابی در گروه
تحت د رمان پذیرش و تعهد به طور معناداری کاهش یافت و این توأثیر در دوره سوه ماهوه پیگیوری
همچنان تداوم داشت .نریمانی ( )9314در پژوهشی با عنوان تأثیر درمان پذیرش و تعهود بور تنظویم
هیجان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختالل ریاضی بوه ایون نتیجوه دسوت یافتنود کوه
آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و تنظیم هیجان بر بهبود سازگاری اجتمواعی ،هیجوانی و تحصویلی
دانش آموزان دارای اختالل ریاضی مؤثر اسوت .پوور فورج ( )9313در پژوهشوی بوا عنووان بررسوی
اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درموان اخوتالل اضوطراب اجتمواعی در
میان دانشجویان نش ان داد که درمان گروهی پذیرش و تعهد ،بر درمان اختالل اضطراب اجتماعی در
میان دانشجویان مؤثر بوده است .ایفرت و همکاران ( )2199در تحقیقی با عنووان بررسوی اثربخشوی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی دانشوجویان
نشان دادند که در مان پذیرش و تعهد نشان دهنده ی تغییرات مثبت در مراجعان (مثل تجربه اجتناب
و افزایش در پذیرش و مهارتهای ذهن آگاهی) افزایش کیفیت زندگی و کاهش معنادار در اضطراب
و افسردگی بود .بالک و همکاران ( )2194در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی درموان پوذیرش و
تعهد بر ترس اجتماعی دانشجویان ،درمان پذیرش و تعهد را بوه صوورت فوردی روی  99دانشوجوی
مبتال به ترس اجتماعی انجام دادند ،نتایج حاکی از اثربخشی این درمان بر تمام دانشجویان بود.

با بررسی انباشت مطالعات تجربی یک خالء مطالعاتی در زمینه آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش و
اثر آن در حوزه مشکالت سازشی نوجوانان مشاهده میشود .به عبارتی ،در نادیده گرفتن اضوطراب و
سایر مشکالت اجتماعی دانش آموزان نوجوان تردیدی نیست .در نتیجه دور از ذهن نخواهد بوود کوه
ما با فقدان مطالعات نظری و تجربی در میان نوجوانان مواجه باشیم .بنابراین میتوان جنبوه جدیود و
نو آورانه بودن رساله فوق را چنین فرموله بندی نمود که این پژوهش توانوایی پور نموودن قسومتی از
خالء اطالعاتی به ویژه توجه به مشکالت نوجوانان را بر اساس یک روش آموزشی پرکاربرد در حوزه
روانشناسی خواهد داشت (ایزدی و عابدی .)291 :9312 ،از آنجا کوه در آمووزش مبتنوی بور تعهود و
Vallis

1
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پذیرش ،مراجع میآموزد عواطف و احساسات غیر قابل کنترل و واکنشهای درونی به وقوایع زنودگی
را بپذیرد ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است آیا آموزش مبتنی بر تعهود و پوذیرش بور
اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان تأثیر دارد؟
روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی با روش نیمه آزمایشی ،با گروه کنترل و گروه آزمایشی است .طرح ایون
پژوهش طرح شبه آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گمارش تصادفی میباشد.
«جامعه آماری» این پژوهش را دانش آموزان پسر مدارس مقطع متوسطه دوره دوم شهر کرموان کوه
توسط مشاوران مدارس به دفتر مشاوره اداره آموزش و پرورش ارجاع داده میشوند ،تشکیل میدهند.
حجم جامعه بر اساس گزارش دفتر مشاوره اداره آموزش و پورورش  991نفور دانوش آمووز ناسوازگار
است .نمونه مورد بررسی عبارت است از  31دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوره دوم که به صوورت
روش نمونهگیری در دسترس از بین جامعه مذکور انتخاب شد .این تعداد به دو گروه آمووزش مبتنوی
بر تعهد و پذیرش ( )n=15و گروه کنترل ( )n=15تقسیم شدند و هر دو گروه قبل از اجورای فرآینود
آموزش به پرسشنامههای اضطراب اجتماعی و مقیاس سازگاری اجتماعی پاسخ دادند .تعوداد جلسوات
آموزشی برای گروه آزمایشی  9جلسه و هر هفته یک جلسه و هر جلسه  11دقیقه تشکیل شد و گروه
کنترل در این مدت هیچ آموزشی را دریافت نکردند.
مالکهای ورود افراد گروه نمونه عبارت بودند از -9 :افراد گروه نمونه در دوره متوسطه تحصیل کنند.
 -2افراد گروه نمونه ،همزمان با شرکت در پژوهش ،از خدمات روانشوناختی و رواندرموانی دیگوری
استفاده نکنند – 3 .کسب نمره پایینتر از نقطه برش در مقیاس سازگاری اجتماعی و بواالتر از آن در
مقیاس اضطراب اجتماعی .و مالکهای خروج افراد گروه نمونه عبارت بودند از -9 :غیبوت بویش از 2
جلسه موجب خارج شدن افراد از گروههای آزمایشی میشوود -2 .داشوتن هرگونوه بیمواری جسومی
باعث خروج افراد از آزمایش میشود –3 .کم کاری در انجام تکالیف ارامه شده در پروتکول آموزشوی.
 -4دریافت کردن هرگونه مداخله یا آموزشی همزمان با ارامه پروتکلهای آموزشی .پوس از انتخواب
نمونۀ واجد شرایط 9 ،جلسۀ دو ساعتی آموزش مبتنی بر تعهد و پوذیرش بوه صوورت هفتگوی بورای
شرکت کنندگان به شرح زیر انجام گرفت (جدول :)9
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جدول  -9جلسات آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش
جلسات

مختصری از شرح جلسات

تکلیف ارائه شده

جلسه اول

شنایی و ایجاد ارتباط با اعضای گروه ،آموزش روانی ،درک

ثبت تجربههای روزانه

اضطراب از دیدگاه اکت ،توزیع پرسش نامه
جلسه دوم

بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،ایجاد ناامیدی

یادداشت روزانه و تمرین

خالقانه ،تقاضا از دانشآموزان جهت گفتگو درباره

تنظیم اولیه رفتاری

اضطرابهایشان ،کارآمدی بررسی تمرین هفته بعد.
جلسه سوم

معرفی تمایل به تجربه اضطراب به این عنوان که یک

ناراحتی پاک در مقابل

جایگزین برای کنترل ،درجه موفقیت ظاهری در کنترل

ناراحتی ناپاک.

احساسات ،برنامهنویسی از رویدادهای درونی ،تمرین اعداد،
جلسه چهارم

مرور تجارب جلسه قبل ،تکلیف و تعهد رفتاری ،معرفی

تمرین ذهن آگاهی ،برگه

گسلش ،کاربرد تکنیکهای گسلش شناختی ،استراحت و

راهنمای ذهن آگاهی چیست،

پذیرایی مداخله در عملکرد زنجیرههای مشکل ساز زبان،

شناسایی عملکرد رفتاری

تضعیف اتالف خود با افکار و عواطف
جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

تعیین شده

مرور تکلیف و تعهد رفتاری مشاهده گر ،نشان دادن جدایی

استدالل به عنوان علتها،

بین خود ،تجربیات درونی و رفتار ،مشاهده خود به عنوان

ادامه تمرین ذهن آگاهی،

زمینه ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود

تمرین عینیت بخشیدن

سنجش عملکرد ،کاربرد تکنیکهای ذهن آگاهی ،تضاد بین

دستورالعمل مسیر مبتنی بر

تجربه و ذهن ،استراحت و پذیرایی ،الگوسازی خروج از

اولویتبندی ارزشها ،اقدام

ذهن ،آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرایند

برای شناسایی آنها

سنجش عملکرد ،معرفی مفهوم ارزش ،نشان دادن خطرات

فعالسازی رفتاری (تعهد

تمرکز بر نتایج ،کشف ارزشهای عملی زندگی

دستیابی به اهداف کوچکتر
تعیینشده نظیر سازگاری)

جلسه هشتم

درک ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای عمل متناسب

شناسایی موانع ،عمل

با ارزش ها و اجرای پسآزمون

متعهدانه بر اساس الگوریتم
اکت ،ثبت اهداف افراد

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی نظیور فراوانوی ،درصود ،میوانگین و انحوراف
استاندارد و از روشهای آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس استفاده شود .تموامی ایون داده هوا بوه
وسیله نرم افزار تحلیل آماری  SPSS-20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد که در زیر به معرفی آنها پرداخته میشود:
الف) مقیاس اضطراب اجتماعی کاانور  :)SPINایون مقیواس توسوط کوانور ،دیویدسوون و
چرچیل ( ) 2113برای ارزیابی اضطراب اجتماعی ساخته شده است .این ابزار یک مقیواس خودسونجی
 97مادهای است که بر اساس طیف لیکرت ( 9تا  )3نمرهگذاری میشود و دارای سه مقیواس فرعوی
ترس ،پرهیز و ناراحتی فیزیولوژیک میباشد .این ابزار به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شودت
عالیم اختالل اضطراب اجتماعی به کار میرود .کانور و همکواران پایوایی ایون مقیواس را بوه روش
بازآزمایی در گروههای با تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی برابر با  1/79تا  ،1/92همسانی درونوی
یا ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار را برای کل مقیاس  1/14و برای مقیاسهوای تورس ،1/91
پرهیز  1/19و ناراحتی فیزیولوژیک  1/91گزارش کردند .روایی همگورا بورای کول مقیواس در افوراد
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی در مقایسه با نمرات مقیاس هراس اجتماعی فرم کوتاه دیویدسون
و همکاران ( ،)BSPSضرایب همبسوتگی  1/37توا  1/92را نشوان داد کوه ضوریبهای همبسوتگی
معنادار و باالیی به شمار میرود .عبودی ( )2113همسوانی درونوی کول مقیواس را بوه روش آلفوای
کرونباخ برابر با  ،1/96پایایی به روش بازآزمایی را  1/93و اعتبار محتوایی این پرسش ناموه را موورد
تأیید سه نفر از استادان روانشناسی گزارش نمود.
ب) مقیاس سازگاری اجتماعی کالیفرنیا :مقیاس شخصیت کالیفرنیا شامل دو مقیواس عموده
سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است .این مقیاس نیمرخ سازگاری فردی و اجتمواعی فورد را
اندازه گیری میکند و توسط ثورب ،کالرک و تیگوز ( ،9191بوه نقول از خودایاری فورد و همکواران،
 ) 24 :9399برای اولین بار منتشر شده است .در این پژوهش بخش سازگاری اجتمواعی ایون مقیواس
مورد استفاده قرار گرفته است .این بخوش از آزموون دارای سوه زیور مقیواس اسوت کوه عبارتنود از:
مهارتهای اجتماعی ،گرایش ضد اجتماعی و روابوط مدرسوه ای .پاسوخگویی بوه  43سووال مقیواس
سازگاری اجتماعی به بر اساس طیف لیکرت ( 9تا  )3میباشد .به منظور بررسی روایی این آزموون از
روش تحلیل عاملی استفاده شده است ،نتایج نشان دهنده وجود سوه عامول اسوت کوه کوال  1/69از
واریانس کل آزمون را تبیین میکنند .پایایی کل این آزمون نیز  1/13گزارش شوده اسوت (خودایاری
فرد و همکاران .)23 :9399 ،در این پژوهش نیز پایایی مقیاس براساس ضریب آلفای کرونبواخ 1/99
به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب مقیاس است.
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یافتههای پژوهش

گروه نمونه شامل  31دانش آموز مقطع متوسطه دوره دوم است که به مرکوز مشواوره اداره کول
آموزش و پرورش شهر کرمان ارجاع داده شده بودند .براساس دادههای جمعیتشوناختی دامنوه سونی
شرکتکنندگان  93تا  99سال بود و بیشترین دانشآموزان در گروه سنی  93تا  96سال قرار داشوتند
( 36/73درصد) .در این مطالعه حدود  33درصد دانشآموزان سال اول ،حدود  29درصد سال سووم و
حدود  97درصد مقطع پیشدانشگاهی بودند 26/7 .درصد ازمودنی ها در رشته ریاضی و فیزیوک21 ،
درصد از آنان در رشته علوم تجربی و حدود  33/3درصد هم در رشته علوم انسانی تحصیل میکننود.
قابل ذکر است که متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه و متغیرهای اضطراب اجتماعی و سازگاری
اجتماعی قبل از مداخله بهترتیب با استفاده از آزمون یومن ویتنی و تی مقایسه آمواری شودند .نتوایج
نشان داد در گروههای آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای جمعیتشناختی ،ضطراب اجتماعی و سوازگاری
اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت .جدول ( )2میانگین و انحراف استاندارد نمره اضوطراب اجتمواعی
در گروه آزمایش و گروه کنترل را دو مرحله پیش آزمون و پس آزمووون نشوان میدهد.
جدول  -2توصیف نمره اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی در گروه آزمایش و گروه کنترل

متغیرها

مرحله

میانگین

انحراف معیار

اضطراب اجتماعی گروه

پیش آزمون

29/33

4/74

آزمایش

پس آزمون

96/92

3/94

اضطراب اجتماعی گروه کنترل

پیش آزمون

27/97

4/49

پس آزمون

27/34

4/39

سازگاری اجتماعی گروه

پیش آزمون

23/49

4/99

آزمایش

پس آزمون

39/22

3/69

سازگاری اجتماعی گروه کنترل

پیش آزمون

24/39

4/39

پس آزمون

23/73

3/92

همان طور که اطالعات جدول شماره ( )2نشان میدهد نمره اضطراب اجتماعی آزمودنی ها در گروه
آزمایش در مرحله پیش آزمون با میانگین  29/33و انحراف معیار  4/74و در مرحله پس آزمون با
میانگین  96/92و انحراف معیار  4/94است .نمره اضطراب اجتماعی آزمودنی ها در گروه کنترل در
مرحله پیش آزمون با میانگین  27/97و انحراف معیار  4/49و در مرحله پس آزمون با میانگین
 27/34و انحراف معیار  4/39است.
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جدول  -3مقایسه دادههای استنباطی گروههای آزمایشی و کنترل با استفاده از تحلیل کواریانس در متغیر اضطراب اجتماعی
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورها

نسبت F

سطح معنی داری

پیش آزمون

47/79

9

47/79

9/73

1/94

گروهها

392/43

9

392/43

29/21

1/19

خطا

749/72

27

27/47

نمره سازگاری اجتماعی آزمودنی ها در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون با میوانگین  23/49و
انحراف معیار  4/99و در مرحله پس آزمون با میوانگین  39/22و انحوراف معیوار  3/69اسوت .نموره
سازگاری اجتماعی آزمودنی ها در گروه کنترل در مرحله پیش آزمون بوا میوانگین  24/39و انحوراف
معیار  4/39و در مرحله پس آزمون با میانگین  23/73و انحراف معیار  3/92است.
در ادامه جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف اسوتفاده شود ،مقودار
آزمون کولموگروف اسمیرنف برای متغیر اضطراب اجتماعی  1/977و برای متغیر سازگاری اجتمواعی
 1/633به دست آمد و این مقادیر در سطح  P<0/01معنادار نشد که حواکی از نرموال بوودن توزیوع
متغیرهای پیش تست است .نتایج تحلیل کواریانس گروههای آزمایشی و کنتورل در متغیور اضوطراب
اجتماعی در جدول  3نشان داده شده است.
همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود به وسیله تحلیل کواریانس ،معنا دار بودن تفواوت بوین
میانگینهای نمرههای پس آزمون اضطراب اجتماعی هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از منظوور
داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش آزمون ،آزموده شد و این نتیجه حاصل شد کوه دو گوروه در
پس آزمون با نسبت  ،F1,27= 29/21در سطح  ،P<1/19باهم تفاوت معنا داری داشتهاند ،یعنی پس
از ارامه جلسات آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش به دانش آموزان گروه آزمایش ،ایون گوروه بوه طوور
معناداری کمتر از گروه گواه به سؤاالت آزمون اضطراب اجتماعی پاسخ دادند .بنوابراین ایون فرضویه
پژوهش که « :آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی پسران دبیرستانی شوهر کرموان
تأثیر دارد» ،در سطح معناداری  ،P<0/19مورد قبول واقع شود .نتوایج تحلیول کواریوانس گروههوای
آزمایشی و کنترل در متغیر سازگاری اجتماعی در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  -4مقایسه دادههای استنباطی گروه های آزمایشی و کنترل با استفاده از تحلیل کواریانس در متغیر سازگاری اجتماعی
منابع تغییرات

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورها

نسبت F

سطح معنی داری

پیش آزمون

مجذورات
69/43

9

69/43

9/36

1/97

گروهها

939/91

9

939/91

99/94

1/19

خطا

9291/16

27

43/99

همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود به وسیله تحلیل کواریانس ،معنا دار بودن تفاوت بین
میانگینهای نمرههای پس آزمون سازگاری اجتماعی هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از منظوور
داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش آزمون ،آزموده شد و این نتیجه حاصل شد کوه دو گوروه در
پس آزمون با نسبت  ،F1,27= 99/94در سطح  ،P<1/19باهم تفاوت معنا داری داشتهاند ،یعنی پس
از ارامه جلسات آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش به دانش آموزان گروه آزمایش ،ایون گوروه بوه طوور
معناداری بیشتر از گروه گواه به سؤاالت آزمون سازگاری اجتماعی پاسخ دادند .بنابراین ایون فرضویه
پژوهش که « :آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شوهر کرموان
تأثیر دارد» ،در سطح معناداری  ،P<0/119مورد قبول واقع شد.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و
سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان انجام شد .بر این اساس فرضیههای پژوهش عبارت
بودند از:
 -1آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی پسران دبیرستانی تاثیر دارد.
 -2آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی تاثیر دارد.
پس از بررسی فرضیه اول نتایج نشان داد آمووزش مبتنوی بور تعهود و پوذیرش بور اضوطراب
اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان تأثیر دارد .یعنی پس از ارامه جلسات آموزش مبتنی بر تعهد و
پذیرش به دانش آموزان گروه آزمایش ،این گروه به طور معناداری کمتر از گوروه گوواه بوه سوؤاالت
آزمون اضطراب اجتماعی (کل) پاسخ دادند .این یافته با نتایج پژوهشهای پورفرج ( )9313مبنوی بور
اینکه آموزش گروهی پذیرش و تعهد بر درمان اختالل اضطراب اجتماعی در میان دانشوجویان موؤثر
بوده است ،مژدهی و همکاران ( )9311مبنی بر اثربخشی درمان اکت بر کاهش اضوطراب اجتمواعی،
بایست ( )2119و هایز و همکاران ( )2199نیز مبنی بر اثربخشی جلسات درموان مبتنوی بور تعهود و
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پذیرش بر کاهش اختالل اضطراب اجتماعی همسو است .در تبیین این یافته هوا مویتووان گفوت در
تبیین این یافته ها میتوان گفت شخصی که میخواهد مشکل هراسش را با خالص شودن از دسوت
آن حل کند ،مرتبا سطح اضطرابش را ارزیابی میکند و ترسوان در پوی بررسوی بواال و پوامین شودن
اضطرابش است .چنین فرآیندی در واقع اضطراب را فراخوانی میکند و خطر شورطی شودن فورد بوه
تجربه کردن اضطراب در شرایط و پیشامدهای بیشتر و بیشتری را در پی دارد .اضطراب رفته رفته به
قطب داممی زندگی تبدیل میگوردد و مراجعوان معتقد میشووند که تنهوا وقتوی خوشوحال زنودگی
می کنند که بطور پیوسته ای خود را در یک آینده خیالی تصور کنند ،آینده ای که در آن آموزش شده
اند و اضطراب صحنه زندگی شان را ترک کرده است .نوعا در حالی که آنها بطوور مووووداوم توالش
می کنند تا ماموریت غیر ممکن زندگی بدون اضطراب را انجام دهنود ،خوود زنودگی متوقوف شوده و
نوعی درجاماندگی و حالت انتظار در آن بوجود میآید .قبال اشاره شد که اضطراب را میتوان پاسوخی
بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات میشود و خطر وقوع صدمه جسمی،درد ،بی پناهی
 ،احتمال مجازات یا برآورده نشدن نیازهای اجتماعی یا جسمانی خطرجدایی از محبووب ،خطور بوروز
مانعی در برابر ارتقای موقعیت یا منزلت فرد و سرانجام خطراتی را اعالم میکند کوه در برابرکلیوت و
یکپارچگی فرد وجود دارد .اضطراب باعث میشود فرد برای پیشگیری از آن خطورات و تهدیودها یوا
برای تخفیف عواقب آنها کاری بکند .این آماده سازی از طریق آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهود بوه
دلیل تاکید بر پذیرش امکان پذیر است.
پس از بررسی فرضیه دوم نتایج نشان داد آموزش مبتنوی بور تعهود و پوذیرش بور سوازگاری
اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان تأثیر دارد .یعنی پس از ارامه جلسات آموزش مبتنی بر تعهد و
پذیرش به دانش آموزان گروه آزمایش ،این گروه به طور معناداری کمتر از گوروه گوواه بوه سوؤاالت
آزمون سازگاری اجتماعی (کل) پاسخ دادند .این یافته با نتایج پژوهشهای عمرانی ( )9311مبنی بور
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش سازگاری نوجوانان ،کیوانی و همکواران ()9319
مبنی بر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تنظیم هیجانات و بهبوود سوازگاری  ،ایفورت و
هفنر ( )2199و وایتبرد ( )2111نیز مبنی بر اثربخشی درمان مبتنی بور تعهود و پوذیرش بور افوزایش
سازگاری اجتماعی همسو است .در تبیین این یافته ها میتوان گفت استفاده مداوم از اجتناب تجربوی
باعث میشود که فرد در کوتاه مدت احساسات ناخوشایند خوویش را رفوع کنود و در نتیجوه در بلنود
مدت ،اجتناب به صورت یک راهبرد مقابله ای در میآید و فرد به جای توالش در جهوت ارزشهوای
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زندگی اش ،مدام در تالش است که احساسات ناخوشایند را خنثی کنود و یوا از آنهوا اجتنواب نمایود.
فقدان ارزش ها در زندگی فرد موجب محدودیت انتخاب و اراده وی مویشوود و او را دچوار انعطواف
ناپذیری روان شناختی میکند که عامل بسیاری از اختالالت روانی میباشد .عوالوه بور ایون ،دانوش
آموزان ممکن است عقیده ای داشته باشند مبنی بر اینکه قبل از اینکه برای زندگی سازگار بوا ارزش
هایشان تالش کنند ،باید تجارب روان شناختی شان را رفع و یا مدیریت کنند .مثال ممکن اسوت کوه
فرد به جای اینکه در جهت ارزشهای زندگیش تالش کند  ،زمان زیادی را صرف مودیریت و کواهش
اضطراب کند .به طور کلی فقدان رفتارهایی که در جهت ارزشهای فرد هستند ،باعث مویشوود کوه
فرد احساس کند زندگیش بدون معنا و هدف است و یا زندگیش را سراسور درد و رنوج درک کنود .در
مقابل فقدان تعهد ،ما عمل متعهدانه را داریم که اشاره دارد بوه رفتارهوایی کوه در جهوت مجموعوه
اهداف فرد هستند و با ارزشهای فرد هماهنو

و سوازگارند .از مهمتورین محودودیتهای پوژوهش

می توان به این موارد اشاره کرد که این پژوهش در شهر کرمان انجام شد و در تعمیم آن بوه شورایط
دیگر باید به تفاوت موقعیتها توجه نمود .متغیرهای مزاحم دیگری در این تحقیق ،مانند سطح سوواد
والدین ،شرایط خانوادگی ،تغذیه و  ...میتواند روایی درونی پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد .در پایوان
به عنوان نتیجه کاربردی این پژوهش پیشنهاد میشود واحدهای آموزشی در سطح آموزش و پرورش
کشور به ویژه مشاوران مشغول در کانونهای اصالح و تربیت برنامه آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش
را در راس روشهای آموزشی خود قرار دهند .همچنین آموزش تکنیکهای آموزش مبتنی بر تعهد و
پذیرش به دانش آموزان و دانشجویان میتواند گام موثری در بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان
در مدارس و کاهش اضطراب اجتماعی آنان و به دنبال آن سالمت روانی و جسمانی آنان داشته باشد.
همچنین پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به بررسی اثربخشوی مبتنوی بور تعهود و پوذیرش بور سوایر
متغیرهای روانشناختی نظیر ناسازگاری رفتاری ،ترس ،استرس ،پرخاشگری ،افسردگی و  ...در دانوش
آموزان بپردازند .عالوه بر آن انجام این پژوهش در سایر نقاط کشور و طراحی پرتکل آموزشی جدیود
گروه آموزشی متناسب با مشکالت دانش آموزان ،نیز میتواند نتایج رضایت بخشتری داشته باشد.
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