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Abstract
Aim: the Aim of this study was to evaluate the
effectiveness of acceptance-commitment therapy on
increased distress tolerance and emotional regulation in
high school students with social anxiety disorder. Instead
of focusing directly on the change in psychological events,
this intervention seeks to change the functioning of these
events and individuals' relationship with them through
strategies such as acceptance or cognitive defusion.
Methodology: This study was a semi-experimental, with
a pre-test and post-test, and a control group. The statistical
population included high school girl students in Tehran,
among which 60 were selected and randomly divided into
two groups of 30 subjects. Three standard questionnaires
of social anxiety, disturbance tolerance and emotional
regulation were used to measure the variables of the
research. Statistical analysis was performed using SPSS
software. Data were analyzed by multivariate covariance
analysis. Findings: The findings of this study showed that
acceptance-commitment therapy increased the total
distress tolerance (F = 352.88, η = 0.56, p <0.05) and
excitement regulation (F = 185.842, η=0.57, p <0.05) in
high school students with social anxiety disorder.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded
that acceptance-commitment therapy (Act) can be used as
an effective approach to increase the mental health of
students.
Keywords: commitment-acceptance, distress tolerance,
emotional regulation
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چکیده
 این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:هدف
برافزایش تحمل آشفتگی و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختالل اضطراب
 این مداخله بهجای تمرکز مستقیم بر.اجتماعی در دوره متوسطه دوم انجام شد
 به دنبال تغییر کارکرد این رویدادها و رابطه فرد با،تغییر رویدادهای روانشناختی
 این: روش.آنها از طریق راهبردهایی مانند پذیرش یا گسلش شناختی هستند
 پس آزمون با گروه کنترل-مطالعه به صورت نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون
 که از بین، جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه در شهر تهران بودند.بود
 نفره آزمایش و03  نفر انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه60 آنها تعداد
 و تحمل، و از سه پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی.کنترل تقسیم گردیدند
 کلیه مراحل.آشفتگی و تنظیم هیجان برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد

 دادهها نیز با تحلیل کوواریانس. انجام شدSPSS آماری با استفاده از نرم افزار
 درمان مبتنی، یافتهها نتایج نشان میدهد که.چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند

0/ 05 ،η =0/ 56 ،F = 352 / 88 ( بر پذیرش و تعهد بر افزایش تحمل آشفتگی کلی
) در دانش آموزان باp< 0/ 05 ،η =0/ 57 ، F= 85 1/2 84 ( ) و تنظیم هیجانp<

: نتیجهگیری.اختالل اضطراب اجتماعی در دوره متوسطه دوم مؤثر بوده است

)Act( یتوان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 بر اساس یافتهها م

یتواند به عنوان رویکردی مؤثر در افزایش سالمت روانی دانش آموزان مورد
 م
.استفاده قرار گیرد
 تنظیم هیجان، تحمل آشفتگی، تعهد و پذیرش:کلید واژهها

6931/9/ 11 :تاریخ دریافت
6931/12/ 24 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
افراد مبتال به اختالالت اضطرابی به ویژه نوع اجتماعی این اختالل ،قبل از اینکه حوادث اضطراب زا رخ بدهند ،نگرانی بیش از
تهای اجتماعی
یکنند که از موقعی 
یزنند .احتما ًالًال آنها تالش م 
سازآن دست به ارزیابی منفی از خود م 
یکنند و پ 
اندازهای را تجربه م 
یشان داشته باشد .ارزیابی بالینی از افرادی که مظنون به
یتواند تأثیر منفی بر رشد شخصی ،تحصیلی و شغل 
دوری کنند و همین امر م 
اختالل اضطراب اجتماعی هستند ،میتواند بسیار مشکل باشد ،زیرا همین امر (ارزیابی بالینی) خود یک موقعیت اجتماعی محسوب
یدهد افراد مختلف برای تنظیم فرایندهای
شها نشان م 
شهای اجتماعی خواهد بود ( .)1پژوه 
نوجود درمان ،همراه با چال 
یشود .باای 
م 
یبرند .تنظیم هیجان ،فرآیندی است که افراد از طریق آن هشیارانه و ناهشیارانه،
مختلف هیجانی از راهبردهای متفاوتی بهره م 
یتواند شامل هر راهبرد انطباقی و
یکنند تا بتوانند بهطور مؤثر به نیازهای محیطی پاسخ دهند تنظیم هیجانی م 
هیجانهایشان را تعدیل م 
غیر انطباقی باشد و مانند هر سبک مقابلهای ،به بافت و موقعیت خود بستگی داشته و بهخودیخود مشکلساز یا مفید نیست .طبق
نظریهی تنظیم هیجان ( )2یکی از این متداولترین راهبردها ،تنظیم هیجان با استفاده از راهبردهای شناختی است ( .)3از سویی دیگر
یباشد ( .)4اختالل اضطراب اجتماعی به تر س آشکار و
نارسایی در تنظیم هیجان ،مکانیسم زیربنایی اختاللهای خلقی و اضطرابی م 
تها به طرز خجالتآور
یشود که او در این موقعی 
پیوسته از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی م 
یا تحقیرآمیزی عمل خواهد کرد ( .)5طی چند دهه گذشته الگوهای نظری چندی برای تبیین مکانیزم های زیربنایی اختالل اضطراب
اجتماعی آر آیه گردیده است که برخی از آنها بر فرآیندهای شناختی تأکیددارند چنانچه افراد با اختاللهای اضطرابی پیامدهای
یکنند ( .)6نمونههایی از مداخالت موج سوم رفتاردرمانی عبارتاند از درمان
رویدادهای منفی را باالتر از افراد بهنجار برآورد م 
مبتنی بر پذیرش و تعهد ( .)7این مداخله بهجای تمرکز مستقیم بر تغییر رویدادهای روانشناختی ،به دنبال تغییر کارکرد این رویدادها
و رابطه فرد با آنها از طریق راهبردهایی مثل ذهن آگاهی ،پذیرش یا گسلش شناختی هستند ( ..)8در این مداخالت بر شکل یا
یشود ،و بهجای آن تمرکز بر زمینه شناختی و راهبردهای مقابلهای مربوط به این
فراوانی شناختارهای مزاحم و مسئلهساز تأکیدی نم 
یباشد .در این رویکردها بر ارتباط با لحظه کنونی تأکید بشیتری شد .همچنین جهت درمان از تغییر افکار و باورها به
تیارها م 
شناخ 
یدهد تغییر کرده است (.)9
زمینه روانشناختی که شناخت در آن رخ م 
یباشد .هیجان نقش مهمی در جنبههای مختلف زندگی نظیر سازگاری با
یکی از عوامل شناختی مؤثر بر اضطراب اجتماعی ،هیجان م 
تهایی دانست که آن را
شهای زیستشناختی به موقعی 
یتوان واکن 
یکند .هیجان را م 
تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگی را ایفا م 
یدهیم ،همراه
شهای زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی م 
یکنیم و این واکن 
شبرانگیز ارزیابی م 
یک فرصت مهم یا چال 
یکنند ،اثر بگذارند .این
یشوند (  .) 10هرچند هیجانها مبنای زیستی دارند ،اما افراد قادرند بر شیوههایی که این هیجانها را ابراز م 
م 
شهای عاطفی فرد
یشود ،فرایندهای درونی و برونی است که مسئولیت کنترل ،ارزیابی و تغییر واکن 
توانایی که تنظیم هیجان نامیده م 
فها بر عهده دارد .بنابراین تنظیم هیجان ،یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازماندهی رفتار
را در مسیر تحقق یافتن هد 
یشود .تنظیم هیجانی بهعنوان فرآیند آغاز،
سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجانهای منفی و رفتارهای ناسازگارانه محسوب م 
حفظ ،تعدیل یا تغییر در بروز ،شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی ،روانی و فیزیکی در به انجام
یشود (  .) 11اشکال در تنظیم هیجان یکی از خصوصیات اصلی اختالالت اضطرابی بوده و بنابراین
فهای فرد تعریف م 
رساندن هد 
یکنند .این روند ،کار تعدیل و تنظیم
افراد مبتالبه این اختالالت ،هیجانهای منفی را سریعتر و شدیدتر از افراد دیگر تجربه م 
یشوند .افراد
هیجانها را با مشکل مواجه ساخته و بنابراین مبتالیان به این اختالل در شناسایی و درک هیجانهایشان با مشکل مواجه م 
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مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی ممکن است فاقد توانایی آگاهی از هیجانهای خود و شناسایی آنها باشند .یک مطالعه نشان داد
که افراد مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی کمتر قادر به توجه به هیجانات خود هستند ،و احساسات خود را نسبت ،به گروه گواه،
یکنند .بنابراین ،مشکالت هیجانی تجربهشده توسط افراد مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی ،ممکن است شامل
لتر توصیف م 
مشک 
عدم آگاهی از حاالت هیجانی خود و همچنین عدم توانایی برای تنظیم هیجانها باشد .شواهد جدید مربوط به اختاللهای اضطرابی
یدهد که مشکل در تنظیم هیجان ،ممکن است عامل مهمی در این اختاللها باشد (  .) 12جاکوبسن و همکاران (  ) ۲۰۰۸نشان
نشان م 
دادند که درک هیجانی باال ،استفاده مناسب از هیجانها و تجربه هیجانی مثبت ارتباط منفی معنادار با شدت اضطراب اجتماعی در
یکه بین سطوح اضطراب اجتماعی و سطوح پردازش هیجانی خود ارجاعی رابطه
افراد مبتالبه اضطراب اجتماعی دارند ،بهطور 

معکوسی وجود دارد .تیگنول ،فیتوت ،سوندن ) 2013 ( 1در پژوهشی نشان دادند که افراد دارای اختالل اضطراب اجتماعی ،اجتناب و

یدهند .همچنین نشان دادند که افراد مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی و
سرکوب هیجانی را بیشتر از گروه کنترل مورداستفاده قرار م 
گروه کنترل ،به میزان یکسانی از ارزیابی مجدد شناختی بهعنوان یک راهبرد تنظیم هیجان استفاده کردند.

خدهی افراد به احساسات آشفتگی را اصطالحًاًا تحمل آشفتگی 2مینامند .تحمل آشفتگی بهعنوان یک مفهوم فرا
چگونگی پاس 

یشود .این متغیر به چگونگی پاسخدهی افراد به
هیجانی3مفهومسازی شده و بهعنوان یک صفت نه حالت هیجانی در نظر گرفته م 

یشود .این
یشود که اطالعات اضافی دیگری فراتر از آگاهی فرد از میزان عواطف منفی تجربهشده را شامل م 
عاطفه منفی گفته م 
رفتار پاسخ عاطفی سودمندی است که بهعنوان توانایی شخص برای تحمل حاالت درونی ناخوشایند تعریفشده است (  .) 13مطابق

یهای زیر را دارند :آنها به این حقیقت واقف هستند که نمیتوانند
دیدگاه سیمون و گاهر  4افراد دارای تحمل پایین آشفتگی ویژگ 

یکنند که دیگران امکانات بهتری برای مقابله با هیجانهای منفی دارند ،درنتیجه ،آنها
احساس ناراحتی را تحمل نموده و احساس م 
کشده و
یهای مقابلهای ادرا 
یکنند .با توجه به فقدان توانای 
به دلیل ناتوانی خود برای تحمل هیجانهای منفی احساس سرافکندگی م 
یکنند .
ناتوانی برای مدیریت حاالت هیجانی آزارنده ،این افراد برای اجتناب از تجربه هیجانهای منفی بهسختی تالش م 
یآورند.
درصورتیکه اجتناب محتمل نباشد آنها در تالش برای برطرف کردن حالت هیجانی آزارنده به روشهای ناسالمی روی م 

اگر این راهکار ناسالم مفید نباشد ،بهاحتمال قوی کل انرژی آنها بر هیجانات خود متمرکز خواهد شد که این امر درنهایت
یدهند که سطوح باالی عدم تحمل آشفتگی با سطوح اختالل
شها نشان م 
کارکردهای آنها را مختل خواهد ساخت ( .)41پژوه 
اضطراب اجتماعی ارتباط دارند .عزیزی ،میرزایی و شمس نیز (  ) 1389نشان دادند که بین تحمل آشفتگی دانش آموزان و میزان
یداری وجود دارد.)51( .
اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معن 
برای درمان مشکالت روانشناختی ،عالوه بر درمانهای دارویی ،درمانهای روانشناختی متعددی نیز در طول سالهای متوالی

ابداعشده است .یکی از مهمترین شیوههای درمانی درمان مبتنی بر پذیرش است .درمان مبتنی بر پذیرش بهعنوان درمانهای شناختی –

یشود بهجای تغییر شناختها ،ارتباط روانشناختی فرد با افکار و احساساتش
یشوند و در آنها تالش م 
رفتاری موج سوم شناخته م 
جترین نوع این درمانهاست .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTریشه
افزایش یابد .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) ،(ACTاز رای 
در یک نظریهی فلسفی به نام زمینه گرایی عملکردی دارد و مبتنی بر یک برنامه تحقیقاتی در مورد زبان و شناخت است که نظریه
یشود .هدف این شیوه درمانی ،کمک به مراجع برای دستیابی به یک زندگی ارزشمندتر و
چارچوب رابطههای ذهنی خوانده م 
1

Tignol, J., Faytout, M. & Swendsen
distress tolerance
3
meta-emotion
4
Simons and Gaher
2
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فپذیری
یشوند و شش فرایند مرکزی دارد که به انعطا 
فپذیری روانشناختی منجر م 
شتر از طریق افزایش انعطا 
تبخ 
رضای 
شها و عمل متعهد
تاند از :گسلش شناختی ،پذیرش ،ارتباط بازمان حال ،خود بهعنوان زمینه ،ارز 
یشوند و عبار 
روانشناختی منجر م 
(.)61
تهای عملکردی است که در آن ممکن است فرد دچار خجالت
مشخصه اختالل اضطراب اجتماعی ترس مداوم و شدید از موقعی 
یترسند که ممکن است در یک بافت اجتماعی رخ دهد .این ترس
شود .افراد مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی ،از تجربیات داخلی م 
صشده با اختالل در عملکرد اجتماعی همراه است .و توانایی
غالبًاًا با درجات باالیی از توجه متمرکز بر خود همراه است که مشخ 
شیافته
یدار با دیگران مختل میکند .در درمان با اکت بهجای در نظر گرفتن اضطراب کاه 
شخص را برای تعامل و ارتباط معن 
یکند که مراجع نوع ارتباط خود را با اضطراب تغییر دهد.) 17 ( .
بهعنوان تنها پیامد درمانی مطلوب ،بر این تأکید م 
شهای متعددی در مورد اثربخشی درمان شناختی مبتنی پذیرش و تعهد بر افسردگی ،اضطراب و استرس ( ) 18
باوجود اینکه پژوه 
انجامشده ،اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبرافزایش تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانات
خگویی به این سؤال است که
دانش آموزان مبتالبه اختالل اضطراب اجتماعی پرداختهشده باشد یافت نشد لذا پژوهشگر به دنبال پاس 
آیا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTتحمل آشفتگی و تنظیم هیجانات دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران با اختالل
اضطراب اجتماعی مؤثر است؟
روش:

حهای نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
این پژوهش کاربردی ،و از طر 
دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه پایه دهم شهر تهران تشکیل دادند .برای انتخاب نمونه از بین دانش آموزان ،افراد واجد شرایط
برای شرکت در پژوهش ،دانش آموزان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی بودند که پس از تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی
توسط پرسشنامه مربوطه داوطلبانه در نمونهها آماری قرار گرفتند .از آنجایی که پژوهش بصورت نیمه آزمایشی بود ،تعداد  60نفر از
دانشآموزانی که نمرات باالیی در پرسشنامه اختالل اضطراب اجتماعی کسب کردند بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش ( 03نفر) و
کنترل ( 03نفر) توزیع شدند .گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت  8جلسه  2ساعته دریافت کردند ،اما در گروه
کنترل مداخله درمانی انجام نگرفت ،و پس از طی دوره درمانی پس آزمون برای هر دو گروه آزمایشی و کنترل برگزار گردید.
جدول  .1موضوعات برنامه مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
جلسه اول

ابزار

برقراری رابطه درمانی ،بستن قرار داد درمانی ،آموزش روانی

جلسه دوم

بحث در مورد تجربیات و ارزیابی آنها ،کارآمدی به عنوان معیار سنجش ،ایجاد ناامیدی خالقانه

جلسه سوم

بیان کنترل به عنوان مشکل ،معرفی تمایل به عنوان پاسخی دیگر ،درگیر شدن با اعمال هدفمند

جلسه چهارم

کهای گسلش شناختی ،مداخله در عملکرد زنجیرههای مشکل ساز زبان ،تضعیف ائتالف خود با افکار و عواطف
کاربرد تکنی 

جلسه پنجم

مشاهده خود به عنوان زمینه ،تضعیف خود مفهومی و بیان خود به عنوان مشاهده گر ،نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات درونی و رفتار

جلسه ششم

کهای ذهنی ،الگو سازی خروج از ذهن ،آموزش دیدن تجربیات درونی به عنوان یک فرایند
کاربرد تکنی 

جلسه هفتم

شهای عملی زندگی
معرفی ارزش ،نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج ،کشف ارز 

جلسه هشتم

شه ا
درک ماهیت تمایل و تعهد ،تعیین الگوهای عمل متناسب با ارز 
1

مقیاس تحمل آشفتگی :مقیاس تحمل آشفتگی که بهوسیله سیمون و گاهر ساختهشده یک ابزار خود گزارشی  51آیتمی است
یشود میزان موافقت یا مخالفت خود با جمالت را در مقیاس لیکرت  5نقطهای از کام ًالًال موافق
که در آن از آزمودنیها خواسته م 
. Simons & Gaher

1
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یدهد .چهار شکل تحمل آشفتگی
هست ( )1تا کام ًالًال مخالف هستم ( )5درجهبندی کنند .نمره باالتر تحمل باالی آشفتگی را نشان م 
لتحمل است )2 ،ارزیابی
یشود  )1:تحمل برای مثال :احساسات ناراحتی و آشفتگی برای من غیرقاب 
بهوسیله این مقیاس ارزیابی م 
برای مثال :ناراحتی و آشفتگی همیشه برای من امتحان بزرگی است )3 ،جذب برای مثال :احساسات آشفتگی من به حدی شدید
یشوند )4 ،تنظیم برای مثال :زمانی که احساس آشفتگی یا آشفتگی با سنجههای آشفتگی عاطفی
هستند که کام ًالًال بر من مسلط م 
(  )r=0/ 05و بد تنظیمی (  )r=0/ 73رابطه منفی و با سنجههای هیجان پذیری مثبت رابطه مثبت معنیداری (  )r=0/ 26نشان داده است.

ضرایب آلفای کرونباخ خرده آزمونهای تحمل ،ارزیابی ،جذب و تنظیم به ترتیب  ۰/ ۶۶ ،۰/ 73و  0/ 74به دست آمد (.)41
ن گرا نفسگی ( :)CERQاین مقیاس توسط گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون (  ) 2001در
پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجا 
کشور هلند تدوینشده و دارای دو نسخهی انگلیسی و هلندی است .پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان یک پرسشنامهی
تهای منفی مورداستفاده قرار
چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعی 
یشوند ،این
یگیرد .برخالف سایر پرسشنامههای مقابلهای که بهصورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نم 
م 
یکند .این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی
پرسشنامه افکار فرد را پس از مواجهه با یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی م 
است و فرم کوتاه آن دارای  18ماده میباشد .اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد  12سال به باال (هم افراد بهنجار و
یباشد .این پرسشنامه دارای پایهی تجربی و نظری محکمی بوده و از  9خرده مقیاس تشکیلشده
لاستفاده م 
هم جمعیتهای بالینی) قاب 
است .خرده مقیاسهای مذکور  9راهبرد شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوار گری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
یکند .دامنهی نمرات مقیاس از ( 1تقریبًاًا
برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعهآمیز و مالمت دیگران را ارزیابی م 
سها از طریق جمعکردن
هرگز) تا ( 5تقریبًاًا همیشه) میباشد .هر خرده مقیاس شامل  4ماده است .نمرهی کل هر یک از خرده مقیا 
یآید بنابراین دامنهی نمرات هر خرده مقیاس بین  4تا  02خواهد بود .نمرات باال در هر خرده مقیاس بیانگر
نمرهی مادهها به دست م 
یباشد ( .)3نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم جویی
سزا و منفی م 
میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع استر 
شناختی هیجان ( )CERQ-Pدر فرهنگ ایرانی توسط حسنی (  ) 1389مورد هنجاریابی قرارگرفته است .در این مطالعه ،اعتبار مقیاس بر
شهای همسانی درونی و باز آزمایی و روایی پرسشنامهی مذکور از طریق تحلیل مؤلفهی اصلی با استفاده از چرخش
اساس رو 
سها و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است.
واریماکس ،همبستگی بین خرده مقیا 
یافتهها
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف نشان داد که توزیع نمرات تحمل آشفتگی و تنظیم هیجان در دانش آموزان از توزیع نرمال
سها و بررسی
بهای رگرسیون ،همگونی واریان 
تبعیت میکند .الزم به ذکر است عالوه بر آزمون نرمال بودن دادهها ،همگونی شی 
رابطه خطی بین متغیر وابسته و کمکی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شدند .به همین منظور از تحلیل کوواریانس برای بررسی
فرضیات به شرح ذیل استفاده شده است:
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نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  / 32بهار 7931
فصلنامه روا 

جدول  ::2بررسی اثر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACTبر تحمل آشفتگی در دانش آموزان با استفاده از آنالیز کوواریانس
پس آزمون

مقایسه پس آزمون

η

مقدارP

مقدارF

0/ 48

0/ 0001

119 /5

0/ 53

0/ 0001

55 1/ 89

0/ 54

0/ 0001

67 / 47

0/ 50

0/ 0001

225 / 05

0/ 56

0/ 0001

352 / 88

پیش آزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه
میانگین

۱٫ ۵۹

۱۱ ٫ ۴۷

۱٫۲

۷٫ ۸۷

آزمایش

۱٫ ۸۱

۸٫ ۴۷

۱٫ ۶۶

۸٫ ۱۳

کنترل

۱٫ ۵۵

۸٫ ۲۳

آزمایش

۱٫ ۴۷

۸٫ ۶۳

۱٫ ۵۷

۸٫۶

کنترل

۲٫ ۹۷

۱۷ ٫ ۸۳

۲٫ ۵۲

۱۳ ٫۹

آزمایش

۱٫ ۶۹

۱۴ ٫۹

۲٫ ۳۳

۱۴ ٫۲

کنترل

۱٫ ۵۹

۱۱ ٫۴

متغیر

تحمل
جذ ب
ارزیابی

۱٫ ۵۲

۱۲ ٫ ۰۳

۱٫۴

۸٫ ۹۷

آزمایش

۱٫ ۳۵

۹٫۱

۱٫ ۳۸

۹٫ ۰۳

کنترل

۴٫ ۵۵

۵۲ ٫۶

۳٫ ۱۱

۳۸ ٫ ۹۷

آزمایش

تحمل

۳٫ ۴۱

۴۰ ٫ ۸۷

۳٫ ۸۸

کنترل

آشفتگی کلی

۳۹ ٫ ۹۷

تنظیم

نتایج بدست آمده از آنالیز کوواریانس پس از حذف اثر پیش آزمون در جدول شماره  2بیانگر آن است که بین میانگین گروههای
آزمایش و کنترل در نمرات تحمل ( ،)p= 0/ 0001 ،η =0/ 48 ، F= 119 /5جذب (  ،)p= 0/ 0001 ،η =0/ 53 ، F= 55 1/ 89ارزیابی
(  ،)p= 0/ 0001 ،η =0/ 54 ، F= 67 / 47تنظیم (  )p= 0/ 0001 ،η =0/ 50 ، F= 225 / 05و تحمل آشفتگی کلی ( ،η =0/ 56 ، F= 352 / 88
 )p= 0/ 0001تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین اثر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACTبر تحمل آشفتگی کلی در دانش
سآزمون ناشی از تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
آموزان تاثیرگذار بوده است ،و در کل  56درصد کوواریانس نمرات پ 
 ACTبر تحمل آشفتگی در دانش آموزان است.
جدول  ::3بررسی اثر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACTبر تنظیم هیجان در دانش آموزان با استفاده از آنالیز کوواریانس
پس آزمون

مقایسه پس آزمون

η

مقدارP

مقدارF

0/57

0/ 001

185/842

گروه

متغیر

پیش آزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۵۸ ٫ ۳۳

۵٫۱

۴۷ ٫ ۷۷

۳٫۴

آزمایش

راهبرد تنظیم

۴۹ ٫۲

۳٫ ۸۸

۴۹ ٫ ۴۳

۴٫ ۰۸

کنترل

شناختی هیجانی

میانگین

نتایج بدست آمده از آنالیز کوواریانس پس از حذف اثر پیش آزمون در جدول شماره  4بیانگر آن است که بین میانگین گروههای
آزمایش و کنترل در نمرات راهبرد تنظیم شناختی هیجانی (  )p 0/ 001 ،η =0/ 57 ، F= 85 1/2 84تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین
اثر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACTبر راهبرد تنظیم شناختی هیجانی در دانش آموزان تاثیرگذار بوده است ،و در کل 57
درصد کوواریانس نمرات پسآزمون ناشی از تأثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  ACTبر راهبرد تنظیم شناختی هیجانی در
دانش آموزان است.
بحث و نتیجهگیری
در تبیین میتوان گفت روش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش تحمل آشفتگی مؤثر است در تبیین یافتههای فوق
یشود که راهبردهای تنظیم هیجان مورد استفاده را در
میتوان اظهار داشت در بررسی تنظیم هیجان معمو ًالًال از آزمودنیها خواسته م 
یک بازهی زمانی شناسایی کنند و عواطف منفی که بر فرایند فکری تأثیر منفی میگذارد را طرد نماید ،بر همین اساس و با توجه به
یتواند خیلی گسترده باشد
نظریهها و الگوهای مطرحشده در زمینهی تنظیم عاطفه و هیجان ،تعداد راهبردهای تنظیم عاطفه و هیجان م 
و به فرد در دستیابی به شرایط بهزیستی کامل کمک نماید و فرد را از تمایل به اعتیاد دور کند ،همچنین میتوان اظهار داشت که
تنظیم هیجانی به عنوان فرایندهای درونی و بیرونی که عامل نظارت ،ارزش گذاری و تعدیل عکس العمل های هیجانی ،مخصوصًاًا
هیجانهای شدید و موقتی ،برای دستیابی به اهداف شخصی دانسته میشود ،در حقیقت تنظیم هیجان یعنی تالش فرد برای تأثیر
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گذاشتن بر روی نوع ،زمان و چگونگی بیان ،تغییر طول دوره و یا شدت فرایندهای رفتاری ،تجربی و جسمانی هیجانهاست و به طور
خودکار یا کنترل شده ،هشیار یا ناهشیار و از طرق به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان صورت میگیرد ،لذا بررسی درمان هاییی از
قبیل درمان مبتنی بر تعهد و پذیریش بر تنظیم هیجانی به عنوان یک مؤلفه روانشناختی مهم تأثیر گذار میباشد .همچنین دانش آموزان
دارای راهبرهای مثبت تنظیم هیجان در رخدادهای ناگوار پذیرش رضایت بیشتری نسبت به آنچه اتفاق افتادهاست نشان میدهند.
افکار بیشتری درباره اینکه با آن حادثه و رخداد چگونه میتوان برخورد کرد و در این راه چه قدمهایی میتوان برداشت دارند ،درباره
مسائل شادی بخش و خوشایند بیشتر میاندیشند .افکار مربوط به الحاق معانی مثبت به آن رخداد برحسب رشد فردی بیشتری دارند.
بیشتر به به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها میپردازند .در صورت نشان دادن عملکرد ضعیف در روابط بین فردی و
یا در موقعیات استرس زای اجتماعی ،کمتر به خود سخت گیر هستند و به دنبال آن تحمل آشفتگی آنها افزایش یافت و نگاه مثبت به
آن رخداد کمتر در موقعیات آتی از تکرار استرس موقعیت میترسند و به دنبال کاهش مشکل و حل مناسب مسئله در جهت بهبود
عملکرد اجتماعی خود هستند لذا از اضطراب اجتماعی کمتری رنج میبرند .این مسئله مطمئنًاًا در هر جنبه از درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد به طور ضمنی حضور دارد .در این روشی درمانی به افراد آموخته میشود که یه جای اجتناب فکری و عملی از افکار و
موقعیتهای اضطراب زایی اجتماعی ،با افزایش پذیرش روانی و ذهنی نسبت به تجارب درونی مانند افکار و احساسانی که در حضور و
صحبت در جمع به آنها دارند و همچتین یا ایجاد اهداف اجتماعی و تعهد یه آنها ،یا این اختالل خود مقابله کنند .در واقع رویارویی
فعال و مؤثر با افکار و احساسات ،پرهیز از اجتناب ،تغییر نگاه نسبت به خود و داستاتی که دران قرد به خود نقش قربانی را تحمیل
کرده است ،یازنگری در ارزشیها و اهداف زندگی و در نهایت تعهد به هد قی اجتماعیتر را میتوان جزو عوامل اصلی مؤثر در این
روش درمانی دانست
تهای پژوهش عبارت بود از  -1ميزان انگيزه و همكاري آزمودنيها و ميزان صداقت و عال وافت و هق تتهاي فردي
از جمله محدودی 
آزمودنيها از متغيرها يي بودند كه خارج از كنترل پژوهشگر بوده و با احتمال زیاد نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار دادهاند-2 .
همچنین مقاومت دانش آموزان مضطرب دختر در پاسخگویی به سؤاالت و احساس ناراحتی در یادآوری خاطرات ناگوار و مضطرب
دیگر محدودیت این پژوهش بود.
نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد دانش آموزان دارای اختالل اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون از نظر نمرات تحمل،
جذب ارزیابی ،تنظیم و تحمل پریشانی کلی و تنظیم هیجان در وضعیت بهتر و مطلوبتری از دانش آموزان دارای اختالل اضطراب
اجتماعی گروه کنترل قرار دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در افزایش تحمل
آشفتگی و تنظیم هیجان در دانش آموزان با اختالل اضطراب اجتماعی اثرگذار است.

منابع

Molavi, P., Mikaeili, N., Rahimi, N., & Mehri, S. (2014). The effectiveness of acceptance and commitment therapy
based on reducing anxiety and depression in students with social phobia. Journal of Ardabil University of
Medical Sciences, 14(4), 412-423.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.),
Handbook of Emotion Regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.
Garnefski, N., Kraaij, V& Spinhoven, P. (2007). Negative life event,cognitive emotion regulation and emotional
problems. Personality and individual differences. 30,420-440.
Dadsetan, P., Anari, A., & Sedghpour, B. S. (2008). Social anxiety disorders and drama-therapy. Journal of Iranian
Psychologists, 4(14), 115-23.

7931  بهار/ 32  شماره/  سال نهم/ شناختی- نشناسی تحلیلی
 فصلنامه روا

54

Rheingold, A. A., Herbert, J. D. & Franklin, M. E. (2003). Cognitive bias in adolescents with social anxiety
disorder. Behavior Research and Therapy, 6(2), 639-655
Beck, A.T & Emery, G & Greenberg R.L. (1985).Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective, New
York: Basic Books
HAYES, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of
behavioral and cognitive therapies. Behavior therapy, 35(4), 639-665.
Davoudi I, Salahian A, Veisy F. Fear of Positive Evaluation and Social Anxiety. J Mazandaran Univ Med Sci.
2013; 22 (96):79-87
Pourhosein R, Hodhodi Z. Moderating effect of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between
intolerance of uncertainty and worry. frooyesh. 2016; 4 (4):61-74
Tignol, J., Faytout, M. & Swendsen, J., (2006), Social phobia, fear of negative evaluation and harm avoidance,
European pstchiatry, 24(3): 97-115.
Weeks, J. W., Heimberg, R. G., & Rodebaugh, T. L. (2008). The Fear of Positive Evaluation Scale: Assessing a
proposed cognitive component of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 22(1), 44-55.
Jacobs, M., Snow, J., Geraci, M., Meena Vythilingam, M., Blair, R.J., Charney, D.S., Pine, D.S., & Blair, K.S.
(2008). Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social
pohobia. Journal of Anxiety Disorder, 87, 9-24.
Kozak, AT., Fought, A. (2011). Beyond alcohol and drug addiction Does the negative trait of low distress
tolerance have an association with overeating?, 57(3): 578-81.
Simons J, Gaher RM. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure.
Motivation and Emotion; 29(2): 83–102
Azizi, Alireza; Mirza'i, Azadeh; Shams, Jamal (2010). Investigating the relationship between disturbance tolerance
and emotional regulation with the degree of students' dependence on cigarettes, Hakim, 13 (1), 18-11.
Hayes S., Luoma J.B., Bond F. (2006). Acceptance andcommitment therapy :Model, processes andoutcomes.
Behavior Research and Therapy, (44), 1-25.
Mohammadi L, Salehzade Abarghoei M, Nasirian M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on
Cognitive Emotion Regulation in Men under Methadone Treatment. JSSU. 2015; 23 (9):853-861.
Hoffman, M., Bohlmeijer, E. T., Fox, J., Schreurs, K. M.G., & Spinhoven, P. (2014). The role of psychological
flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a
randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 51, 3:142–151.

