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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری خاص بود.
روش :این پژوهش به شیوهی آزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را کلیه دانشآموزان پسر دارای اختالل یادگیری خاص کالس پنجم ابتدایی تشکیل دادند که در سال تحصیلی
 49-49در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  94دانشآموز پسر دارای اختالل یادگیری خاص
بودند که بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند ( 04نفر برای
هر گروه) .برای جمعآوری دادهها از آزمون ریاضی کیمت ،آزمون هوشی ریون ،آزمون خواندن شفیعی و همکاران،
آزمون بیان نوشتاری فالح چای ،پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی و مصاحبه تشخیصی بر اساس  DSM-5استفاده شد.
برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAتوسط نرمافزار SPSS-22
استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری
خاص مؤثر بوده است ( .)P<4/440بهعبارت دیگر نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد موجب کاهش تعلل ورزی
تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری میشود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان استنتاج کرد که شناسایی مشکالت روانی و هیجانی ناشی از
اختالل یادگیری و پیامدهای آن و همچنین پذیرش آنها بهجای اجتناب از آنها از سوی دانشآموزان میتواند مانع تعلل
ورزی تحصیلی این دانشآموزان شود؛ بنابراین کاربرد درمان های نسل سوم شناختی رفتاری ازجمله درمان پذیرش و
تعهد میتواند در کاهش بسیاری از اختالالت روان شناختی ازجمله اختالل یادگیری و پیامدهای منفی حاصل آن مانند
تعلل ورزی تحصیلی مؤثر باشد.
کلیدواژهها :اختالل یادگیری خاص ،تعلل ورزی تحصیلی ،درمان پذیرش و تعهد
 .0کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .0دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 .9کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
 .9دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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مقدمه
ی کی از مسائلی که از دیرباز تاکنون موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته اختالل یادگیری خاص 0است.
این اصطالح را اولین بار ساموئل کرک 0در سال  0499برای توصیف گروهی از کودکان که در تحول
زبان ،گفتار ،خواندن و مهارتهای ارتباطی دچار اختالل بودند پیشنهاد کرد .یکی از ویژگیهای
اصلی اختالل یادگیری خاص ،ناتوانی مداوم در یادگیری مهارتهای کلیدی تحصیلی است که از
دوران تحصیلی رسمی شروع میشود (سنین رشد و نموی) .مهارتهای تحصیلی عبارتاند از درک
مطلب شفاهی ،خواندن روان و صحیح کلمات ،بیان نوشتاری و هجی کردن محاسبات عددی و
استدالل ریاضی ( .)DSM-V9در DSM-Vاختالل یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده
است و اختالل خواندن ،اختالل نوشتن و اختالل ریاضی که هر یک قبالً یک اختالل مستقل و مجزا
محسوب میشدند اکنون بهعنوان یک مشخصکننده در اختالل یادگیری خاص گنجاندهشده است؛
یعنی از این به بعد روانپزشکان یا روانشناسان بالینی نخواهند گفت که این کودک به اختالل
خواندن مبتالست در عوض خواهند گفت که به اختالل یادگیری خاص با مشخصکننده خواندن
مبتالست (گنجی.)0940 ،
یکی از مشکالتی که در زمینهی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص مشاهده
میشود ،تعلل ورزی تحصیلی 9است .تعلل ورزی نوعی استراتژی است که افراد از آن برای دور شدن
از هیجانهای منفی خود استفاده میکنند  .بدین معنی که با به تعویق انداختن در وظایف خود از
بعضی کارها که انجامشان باعث هیجان منفی میشود ،دور میمانند و بدین ترتیب احساس بد و
منفی حاصل از انجام آن کار را تجربه نمیکنند (بومیستر ،هیترتون و تیک .)0449 ،5همچنین به
تعویق انداختن راهی برای کنترل افکار شدید ،هیجانها و عملکرد میباشد .بدین معنی که افراد با
استفاده از رفتار به تعویق انداختن ،در مواجهه با هیجانهای روزمره زندگی و عملکرد خود مقابل
این هیجانها و اضطراب خود فاصله میاندازند و درواقع به خود فرصت بیشتری برای مدیریت با
مسائل میدهند و این در کوتاهمدت خود باعث کاهش تنش و استرس میشود .چون تأخیر ،گذر
زمان را در پی دارد و گذر زمان خود تسهیلکننده است زیرا نوعی خوگیری با موقعیت اتفاق میافتد
(هاول و واتسون .)0442 ،9روساریو ،کاستا ،نونز ،گنزالز-پیندا و همکاران )0444( 2میگویند
باوجوداینکه تعلل ورزی در تمام فعالیتهای زندگی روزانه ممکن است اتفاق بیفتد ،اما تعلل ورزی
)1. Specific Learning Disorder (SLD
2. Samuel Kirk
()3. Diagnostic and Statistic Manual of mental disorder (Fifth Edition (DSM-5
4. Academic procrastination
5. Baumeister, Heatherton & Tice
6. Howell & Watson
7. Rosario, Costa, Nunez, Gonzalez-Pienda, Solano & Valle
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در زمینه انجام تکالیف درسی فراوانی بیشتر دارد .سولومون و راثبلوم )0419( 0تعلل ورزی تحصیلی
را در به تأخیر انداختن وظایف تحصیلی تعریف میکنند .این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان،
آماده کردن مقاالت در طول نیمسال تحصیلی ،امور اداری مربوط به مدرسه و حضور مستمر در
کالسها میباشد .دانشآموزان تعلل ورز آمادگی برای امتحان را به شبپایانی موکول میکنند و در
نتیجه در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه میکنند .تعلل ورزی موجب درجات باالیی از
اضطراب و افسردگی در دانشآموز میشود و عزتنفس او را پایین میآورد (الی0440 ،0؛ الی و
شونبرگ0449 ،9؛ الی و سیلورمن .)0449 ،9درنتیجه ،گـزارشهـایی که خـود دانشآمـوزان از
تعللورزیشان میکنند رابطهی منفی معنیداری را با عملکرد تحصیلی آنها نشان میدهد (بسویک
و رثبلوم و مان .)0411 ،5مروری بر پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که دانشآموزان دارای
اختالل یادگیری خاص دچار تعلل ورزی تحصیلی هستند .در همین راستا پژوهش پورعبدل ،صبحی
قراملکی و عباسی ( )0949نشان داد که دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص در انجام تکالیف
درسی و انجام کــارهای روزمره مربوط به مدرسه با تعـلل روبــرو هستند .نـتایج پـژوهش
حـیـدری ( )0914نیز رابطه منفی و معنیدار اهمالکاری با موفقیت تحصیلی در این دانشآموزان را
نشان میدهد.
ازجمله درمانهای روانشناختی که جدیداً در زمینه اختاللهای روانی مطرحشده است ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد است .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 9که بهاختصار  ACTخوانده میشود،
یکی از الگوهای درمانی بسط یافته اخیر است که فرایندهای درمانی کلیدی آن از درمان شناختی-
رفتاری سنتی متفاوت است .این درمان در سال  0419توسط هایز 2ایجاد شد .این روش قسمتی از
موج سوم درمانهای رفتاری است و بهدنبال این درمانها از قبیل شناختی -رفتاری پدید آمد.
آشکارا این رویکرد تغییر کارکرد افکار و احساسات بهجای تغییر شکل ،محتوا یا فراوانی آنها را
میپذیرد (لوما ،هایز و واسلر ACT .)0442 ،1شش فرآیند مرکزی دارد که منجر به انعطافپذیری
روانشناختی میشود .این شش فرآیند عبارتاند از :پذیرش در مقابل اجتناب ،گسلش در مقابل
آمیختگی شناختی ،خود بهعنوان زمینه در مقابل خود مفهومسازی شده ،ارتباط با زمان حال در
مقابل غلبه گذشته و آینده مفهومسازی شده ،تصریح ارزشها در مقابل عدم صراحت ارزشها و ارتباط
با آنها و تعهد در مقابل منفعل بودن (هایز .)0449 ،در رویکرد پذیرش و تعهد برخالف درمان
1. Solomon & Rothblum
2. Lay
3. Lay & Schouwenburg
4. Lay & Silverman
5. Beswick, Rothblum & Mann
6. Acceptance and commitment therapy
7. Hayes
8. Luma, Hayes & Walser
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شناختی رفتاری محتوای افکار ،احساسات و حسهای بدنی بررسی نمیشود ،بلکه شیوههایی که
افراد بدان وسیله به تجارب خویش میپردازند موردبررسی قرار میگیرد .این رویکرد تأکید میکند
که باید چالش و درگیری با باورها را کم کرد .این نکته بر این فرض مبتنی است که فرآیند تقال با
افکار یا هیجانات مشکالت را بدتر میکند (هایز ،0استروساهل 0و ویلسون .)0444 ،9هدف نهایی
پذیرش و تعهد کمک به افزایش انعطافپذیری روانشناختی است (روالند .)0404 ،9فلچر 5و هایز
( )0445انعطافپذیری روانشناختی را اینگونه تعریف کردند :توانایی تماس کامل با لحظه کنونی و
واکنشهای روانشناختی که باعث می شود فرد هشیار شود و رفتارهایش را یا تغییر دهد یا اینکه در
جهت ارزشهای انتخابشدهی خویش تثبیت کند .نهایتاً پذیرش و تعهد انعطافپذیری
روانشناختی را افزایش میدهد و زبان و شناختهای مشکلزا را موردبررسی قرار میدهد .در مقابل
شکلهای سنتیتر درمان شناختی رفتاری ،در پذیرش و تعهد درمانی ،مراجعین را مجبور به اصالح
افکار و احساساتشان نمیکنند در عوض هدف کمک به آنهاست تا خودشان پاسخهای خود به افکار
و احساسات خویش را تغییر دهند (روالند .)0404 ،مرور ادبیات پژوهشی حاکی از اثربخشی این
شیوه درمانی در کاهش عالئم اختالالت روانی در بیماران و بهویژه افراد دارای اختالالت یادگیری
خاص دارد .در همین راستا نتایج مطالعه اسون ،هانکوک ،هینسورث و باومن )0405( 9نشان داد که
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهطور قابلتوجهی باعث کاهش اضطراب و سازگاری اجتماعی این
دانشآموزان میگردد .همچنین یافتههای هالی بارتون و کوپر )0405( 2حاکی از اثربخشی این شیوه
رواندرمانی در بهبود بهزیستی اجتماعی ،کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و اضطراب این نوجوانان
حکایت دارد .نتایج پژوهش عباسی ( )0940نیز نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در
کاهش رفتارهای پرخطر و بهبود بهزیستی روانی و سازگاری این دانشآموزان مؤثر است .همچنین
حکیمپور ( ) 0940در پژوهشی نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرسودگی تحصیلی
و اضطراب ریاضی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی اثربخش بوده است.
در مجموع نتایج پژوهشها حاکی از اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش بسیاری از
مشکالت رفتاری و روانی -اجتماعی است .لذا وجود شواهد قوی از اثربخشی این مداخله
روانشناختی ،پیشنهاد مطالعات قبلی به انجام بررسی بیشتر ،بر ضرورت این مطالعه میافزاید .از
سوی دیگر بررسی کمتر این مدل درمانی در افراد مبتال به اختالالت یادگیری خاص در ایران ،خأل
1. Hayes
2. Strosahl
3. wilson
4. Rowland
5. Fletcher
6. Swain, Hancock, Hainsworth & Bowman
7. Halliburton & Cooper
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دیگری است که با این مطالعه پر خواهد شد و نتیجه چنین مطالعهای بهعنوان مبنایی مقدماتی
برای بررسیهای بیشتر و نیز طراحی مداخالت متناسب جهت کاهش تعلل ورزی تحصیلی این افراد
خواهد بود؛ بنابراین این پژوهش ،به دنبال پاسخگویی به این سؤال است :آیا درمان پذیرش و تعهد
بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص مؤثر است؟
روش
روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانشآموزان پسر دارای اختالل یادگیری خاص کالس پنجم
مقطع ابتدایی مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی  49-49میباشد .برای انتخاب نمونه ،در مرحله
اول  924دانشآموز بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین دانشآموزان  5مدرسه (از هر
مدرسه  0کالس) انتخاب و تمام اعضای آن کالس با استفاده از آزمونهای استانداردشده حساب یا
آزمون پیشرفت تحصیلی ،آزمون ریاضی کیمت و آزمون تشخیص اختالالت خواندن ( )DTRD0و
آزمون اختالل نوشتن ،مورد ارزیابی و سپس موارد مشکوک به اختالل یادگیری خاص مورد مصاحبه
بالینی قرار گرفتند و درنهایت بهمنظور آنکه دانشآموزان انتخابشده دارای ناتوانیهای ذهنی
نباشند ،از نمره هوشی آزمون ریون استفاده شد و دانشآموزانی که بهره هوشی پایینتر از 44
داشتند از نمونه پژوهش حذف شدند .درنهایت  59نفر بهعنوان افراد دارای اختالل یادگیری خاص با
استفاده از ابزارهای مذکور شناسایی شدند .سپس از میان این دانشآموزان 94 ،نفر بهصورت
نمونهگ یری تصادفی ساده انتخاب گردید .با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه
بایستی  05نفر باشد (دالور ،)0914 ،اما در این تحقیق به خاطر افزایش اعتبار بیرونی  94نفر افراد
دارای اختالل یادگیری خاص (برای هر زیرگروه  04نفر) بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
معیارهای ورو د در این پژوهش شامل داشتن هوش نرمال ،نداشتن بیماریهای جسمی ،جنسیت
پسر و معیارهای خروج شامل خستگی در جلسات آموزشی و عدم همکاری دانشآموزان موردنظر
بود.
ابزار پژوهش
 مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس عالئم مندرج در  :DSM-Vدر این پژوهش برای تشخیصعالئم اختالالت یادگیری خاص و مشخصکنندههای آن ،از مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس
عالئم توصیفشده برای این اختالل طبق  DSM-5استفاده شد.
1. The Diagnostic Test of Reading Disorders
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 آزمون اختالل در خواندن :این آزمون توسط شفیعی و همکاران ( )0912در مطالعهای با عنوانطراحی و ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختالل در خواندن در پایههای اول تا پنجم دانشآموزان
مقطع ابتدایی در شهر اصفهان ساختهشده است .بدنه اصلی آزمون در هر پایه مرکب از یک متن
صدکلمهای و چهار سؤال درک مطلب است که توسط کارشناس ارشد و کارشناسان آسیبشناسی
گفتار و زبان بهدقت کنترلشده است .در نتیجه انجام این آزمون ،دانش آموزان هر پایه تحصیلی در
سه سطح توانایی خواندن طبقهبندی میگردند  .نمره دهی به این آزمون به این شرح است :پاسخ
صحیح بدهد (درک مطلب او  25درصد باشد) در سطح آموزشی قرار میگیرد .اگر دانشآموز کمتر
از  44درصد کلمات را درست بخواند و نمرهی درک مطلب او کمتر از  54درصد باشد ،یعنی بیش از
 04درصد خطا داشته باشد و به کمتر از  0سؤال پاسخ بدهد ،در سطح خواندن ناتوانی (فروخواندن)
قرار دارد .این آزمون بر روی  044دانشآموز دختر و پسر در تمام پایههای اول تا پنجم مقطع ابتدایی
و مجموعاً  0444دانشآموز که بهصورت تصادفی از کلیه نواحی پنجگانه شهر اصفهان انتخابشده
بودند ،معیار شده است .بهعالوه آزمون روی دو گروه نارساخوان و عادی اجرا گردیده است .یافتههای
این مطالعه نشان داد که همبستگی نمرات دقت و سرعت خواندن با نمره کل آزمون باال بوده است.
اعتبار آزمون با معیار آلفای کرونباخ  4/22گزارششده است و تفاوت میانگین دو گروه مبتال و غیر
مبتال به اختالل خواندن معنیدار بود ( .)p>4/40با توجه به نتایج فوق ،این آزمون میتواند بهعنوان
یکی از ابزارهای مفید در تشخیص غربالی و سریع نارساخوانی دانشآموزان پایههای اول تا پنجم
کاربرد داشته باشد.
 آزمون ریاضی کیمت :1آزمون ریاضی کیمت توسط کنولی ( )0411هنجاریابی شده است .اینآزمون یک آزمون مالک مرجع با قواعدی برای تف سیر هنجاری است .این آزمون از لحاظ گستره و
توالی شامل سه بخش مفاهیم ،عملیات و کاربرد است .این بخشها در مجموع به  09خرده آزمون و
هر بخش به سه یا چهار حیطه تقسیم میشوند .آزمون فوق پس از ترجمه ،سؤالهای آن مطابق با
پرسشهای کتاب ریاضی مقطع ابتدایی سازماندهی و سپس در یازده استان کشور هنجاریابی شده
است .روایی آن از طریق روایی محتوا و روایی تفکیکی محاسبه گردید و همچنین روایی همزمان آن
بین  4/55تا  4/92بهدستآمده است .پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بین  4/14تا 4/19
گزارششده است (اسماعیلی و هومن.)0910 ،
 آزمون بیان نوشتاری :در این پژوهش از آزمونهای امال که توسط فالح چای ( )0929تهیه و اعتباریابی شده ،استفادهشده است .روایی این آزمونها را متقاضیان و معلمان مجرب تائید کردهاند و
پایایی آن با روش پایایی مصححان  4/40الی  4/45برآورد شده است.

1. Kay-Math Mathematic Test
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 آزمون هوشی ریون :این آزمون توسط ریون (0490؛ به نقل از سید عباس زاده ،گنجی و شیرزاد، )0910در انگلستان برای اندازهگیری هوش در گروه سنی  4تا  01سال ساختهشده است و دارای
 94آیتم ( 5سری  00تایی) میباشد .ضریب همسانی درونی این آزمون با میانگین  4/44و ضریب
پایایی بازآزمایی با میانگین  4/10گزارششده است .همبستگی این آزمون با آزمونهای هوشی
وکسلر ،استنفورد -بینه ،مازهای پروتئوس و آدمک گودیناف در دامنهای از  4/94تا 4/25
بهدستآمده است .میزان همبستگی آن با آزمونهای غیرکالمی بیشتر گزارششده است .در این
پژوهش مالک انتخاب افراد نمره هوشبهر  44و به باال بوده است.
 مقیاس ارزیابی تعلل ورزی  -نسخه دانشآموز :)PASS( 1مقیاس تعلل ورزی تحصیلی در سهحوزه آماده کردن تکالیف (سؤاالت  4تا  ،)02آمادگی برای امتحان (سؤاالت  0تا  )9و تهیه گزارش
نیم سالی (سؤاالت  04تا  )05ساختهشده و شامل  02گویه است که شش سؤال (سؤالهای
 )2،1،01،04،09،02آن برای سنجش دو ویژگی احساس ناراحتی نسبت به تعلل ورزی بودن و تمایل
به تغییر عادت تعلل ورزی در نظر گرفتهشده است .بنا به پیشنهاد سازنده مقیاس ،در محاسبه روایی و
پایایی این شش سؤال منظور نشده است .در مقابل هر گویه ،طیف چهارگزینهای از «بهندرت» (نمره
 )0تا «تقریباً همیشه» (نمره  )9قرار دارد .بهمنظور تعیین پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و
برای احراز روایی از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده شد .در بررسی
مقدماتی برای انجام تحلیل عاملی ،مقدار شاخص  KMOبرابر با  4/11و همچنین مقدار عددی
شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر با  0051/919بود که در سطح  4/440معنیدار بود
که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهای انتخابشده برای انجام تحلیل عاملی است .نتایج تحلیل عاملی
به روش مؤلفههای اصلی ،بیانگر وجود یک عامل کلی در پرسشنامه تعلل ورزی بود .مالک استخراج
عوامل شیب منحنی اسکری بود که با توجه به ارزش نسبتاً باالی عامل اول و بار عاملی مطلوب
گویهها هیچیک از آنها حذف نشدند .همبستگی گویهها با نمرهی کل پرسشنامه در سطحی مطلوب
و معنادار بود .ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس برابر  4/40بود (جوکار و دالور پور .)0919 ،در
این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای هر سه خرده مقیاس آماده کردن تکالیف،
آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی به ترتیب برابر با  4/11 ،4/40و  4/14به دست آمد.
روش اجرا
روش اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد از هماهنگی و کسب مجوز و مراجعه به مدارس و
انتخاب نمونه آماری درنهایت از تعداد کل دانشآموزان شناساییشده بهعنوان اختالل یادگیری
خاص ،تعداد  04نفر در گروه آزمایش و تعداد  04نفر در گروه گواه بهتصادف گمارش شدند .ضمن
1. Procrastination Assessment Scale-student
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توجیه این دانشآموزان و بیان اهداف پژوهش ،از آنها درخواست شد تا در دوره درمان این اختالل
شرکت نمایند .قبل از شروع روشهای آموزشی ،هردو گروهِ موردمطالعه را تحت پیشآزمون قرار
داده و آزمونهای مذکور بر روی آنها اجرا شد و از آنها درخواست شد تا پرسشنامه موردنظر را
تکمیل نمایند .مدت جلسات درمانی  1جلسه یک و نیمساعته بود و بهصورت گروهی و در هفته
یکبار ،در محلی که توسط اداره آموزشوپرورش شهر اردبیل تعیین شد ،اجرا گردید .همچنین
رضایت والدین و اطمینان بخشی در مورد محرمانه ماندن اطالعات و آزادی انتخاب برای شرکت در
پژوهش از نکات اخالقی رعایت شده این پژوهش بود .در پایان ،پس از اتمام دوره آموزش ،از دو
گروه تحت درمان و گروه کنترل پسآزمون به عمل آمد و سپس دادههای بهدستآمده با استفاده از
ابزار  spssمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
خالصه جلسات درمان پذیرش/تعهد
جلسه اول

اجرای پیشآزمون ،ارزیابی دانشآموزان ،مصاحبه تشخیصی و ضابطهبندی درمان.

جلسات دوم

آشنایی با مفاهیم درمانی پذیرش /تعهد ،ایجاد بینش در دانشآموزان نسبت به مشکل و به چالش
کشیدن کنترل.

جلسات سوم

آموزش نومیدی خالقانه و آشنایی با فهرست ناراحتیها و مشکالتی که مراجع
برای رهایی از آنها تالش نموده است.

جلسات چهارم

ایجاد پذیرش و ذهن آگاهی بهواسطه رها کردن تالش برای کنترل و ایجاد
گسلش شناختی و مرور جلسه پیشین و تکالیف.

جلسات پنجم

هدف :آموزش زندگی ارزشمدار و انتخاب و مرور جلسات پیشین و تکالیف.

جلسات ششم

ارزیابی اهداف و اعمال ،تصریح ارزشها ،اهداف و اعمال و موانع آنها.

جلسات هفتم

بررسی مجدد ارزشها ،اهداف و اعمال و آشنایی و درگیری با اشتیاق و تعهد.

جلسه هشتم

شناسایی و رفع موانع عمل متعهدانه ،جمعبندی و اجرای پسآزمون.

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش به ترتیب  04/94و  4/92و گروه کنترل  04/94و 4/94
با دامنه سنی  04تا  00سال بود.
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،میانگین (و انحراف معیار) نمره کلی پیشآزمون
تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش  )9/10( 59/02و نمره کلی پسآزمون دانشآموزان
گروه آزمایش در تعللورزی تحصیلی ( 01/40و  )9/09میباشد .همچنین میانگین (و انحراف معیار)
نمره کلی پیشآزمون دانشآموزان گروه کنترل در تعللورزی تحصیلی ( 59/91و  )9/40و نمره کلی
پسآزمون دانشآموزان گروه کنترل در تعللورزی تحصیلی ( 50/04و  )9/95میباشد.
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار تعللورزی تحصیلی در گروههای موردمطالعه
متغیر
وابسته

آزمایش
مؤلفه

کنترل
پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

تعلل ورزی تحصیلی

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

آماده کردن
تکالیف

04/04

4/41

04/40

4/99

01/40

9/99

02/24

0/50

آمادگی برای
امتحان

01/09

0/99

4/92

0/90

09/01

0/45

02/99

0/54

تهیه گزارش

09/49

0/29

4/00

0/99

02/91

9/40

09/49

0/44

کل

59/02

9/10

01/40

9/09

50/91

9/40

50/04

9/95

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیری جهت رعایت فرضهای آن ،از
آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .بر اساس آزمون باکس که برای هیچیک از متغیرها معنیدار
نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس بهدرستی رعایت شده است (،P=4/509
 F=9/50و  )BOX=9/949بر اساس آزمون لوین و عدم معنیداری آن برای همه متغیرها ،شرط
برابری واریانسهای بین گروهی رعایت شده است.
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،نتـایج آزمون المبـدای ویلکز نشـان داد که اثـر
گـروه بر ترکیب مؤلـفههای تعلـلورزی تحصیـلی معـنادار میباشد [01(=99/90 ،P≥4/440و،F)9
 =4/099المبدای ویلکز] .آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) را مجاز
شمرد .نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از مؤلفههای متغیر موردبررسی در بین دو گروه
موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  :2اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری ()MANCOVA
متغیر

گروه

آزمون

ارزش

df
فرضیه

df
خطا

F

P

Eta

پیالیی -بارتلت

4/400

9

01

99/90

P≥4/440

4/290

المبدای ویلکز

4/009

9

01

99/90

P≥4/440

4/290

هتلینگ اللی

9/20

9

01

99/90

P≥4/440

4/290

بزرگترین ریشه روی

9/20

9

01

99/90

P≥4/440

4/290

مطابق جدول  ،9بر اساس نتایج حاصل از آزمون مانکوا ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،درمان
پذیرش و تعهد در مرحله پسآزمون بر مؤلفههای آماده کردن تکالیف (،)F=01/090 ،P>4/440
آمادگی برای امتحان ( ،)F=90/599 ،P>4/440تهیه گزارش ( )F=25/400 ،P>4/440اثر معناداری
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دارد؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد در مرحله پسآزمون باعث
کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص (گروه آزمایش) نسبت به
گروه کنترلشده است.
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی نمرات مؤلفههای تعلل ورزی
تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
وابسته

تعلل ورزی تحصیلی

مؤلفه

منابع تغییرات

Ss

آماده کردن
تکالیف
آمادگی برای
امتحان
تهیه گزارش

df

MS

F

P

اثر پیشآزمون

4/95

0

4/95

4/400

4/994

گروه

094/900

0

094/900

01/090

4/440

اثر پیشآزمون

0/090

0

0/090

4/921

4/901

گروه

044/994

0

044/994

90/599

4/440

اثر پیشآزمون

9/404

0

9/404

4/190

4/914

گروه

940/544

0

940/544

25/400

4/440

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود .نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بهطور
معنیداری موجب کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان دارای اختالل یادگیری خاص میشود.
این یافتهها در راستای پژوهشهای هالی بارتون و همکاران ( ،)0405اسون و همکاران (،)0405
عباسی ( )0940و حکیمپور ( )0940بوده و حاکی از مؤثر بودن این شیوه درمانی در کاهش
مشکالت ناشی از اختالل یادگیری ازجمله تعلل ورزی تحصیلی این دانشآموزان است .در توجیه
این یافته میتوان گفت چون پذیرش و تعهد ،احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به
واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی ،همانطور که اتفاق میافتند ،کمک میکند
(براون و رایان ،)0449 ،بنابراین آموزش آن به کودکان دارای اختالل یادگیری که از مشکالت روانی
و جسمانی ناشی از آن ازجمله تعلل ورزی تحصیلی در رنج هستند ،باعث میشود که آنان احساسات
و نشانههای فیزیکی و روانی خود را بپذیرند و قبول و پذیرش این احساسات باعث کاهش توجه و
حساسیت بیشازحد نسبت به گزارش این نشانهها در آنان میشود و در نتیجه سازگاری آنها با این
مشکالت بهبود مییابد (عباسی .)0940 ،در تبیین دیگر میتوان گفت که پذیرش یک حالت
طراحیشده و جرئت آمیز از طرف مراجع است .به او کمک میکند تا بهطور کامل و بدون دفاع،
جنبههایی از تجربه روانشناختی خود (بد ،خوب و زشت) را همانگونه که هست ،تجربه نماید.
هدف خلق یک انسان کارآمد است که صمیمانه با دنیای تجربی خود در تماس باشد .پذیرش یعنی
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تجربه حسها ،عواطف و افکار ،بدون هیچگونه تالشی برای تغییر آنها .پذیرش خصوصاً هنگامی
ضرورت مییابد که تجربه قابلتغییر نیست و نباید تغییر کند .این حالت متناقض به مراجع اجازه
میدهد چیزی باشد که هست و آنجایی باشد که حضور دارد و تمایل به تغییر افکار و احساسات
خود را کاهش دهد (زتل .)0449 ،در جلسات آموزش پذیرش /تعهد سعی میشود که دانشآموزی
که مشکل تعلل ورزی تحصیلی دارد ،کمک میشود تا هرگونه عملی که جهت کنترل تجارب ذهنی
ناخواستهاش بیاثر است و یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید تعلل ورزی تحصیلی دانشآموز
میشود ،شناسایی و این تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی یا بیرونی جهت حذف آنها بهطور
کامل بپذیرد .دانشآموز از تمامی حاالت روانی ،افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی مییابد و
این خود باعث میشود تا از تجارب ذهنی جدا شود ،بهنحویکه بتواند مستقل از این تجارب عمل
کند؛ بنابراین دانشآموز یاد میگیرد که چگونه تجارب ذهنیاش را در مورد تعلل ورزی تحصیلی
کنترل کند .در این زمینه اخیراً پژوهشهای روانشناسی به مطالعه پذیرش  /تعهد و کاربردهای مهم
آن در سازگاری ،فرسودگی تحصیلی ،استرس ،اضطراب و بهزیستی روانی  -اجتماعی پرداختهاند
(براون و رایان .)0449 ،از دیدگاه پذیرش و تعهد درمانی اجتناب از تجارب فرآیند آسیبزایی را به
وجود میآورد .اگرچه اجتناب تجربهای در کوتاهمدت اثری کاهنده در تجارب ناخوشایند دارد ولی
در بلندمدت اثرات مخرب زیادی دارد و میتواند به عدم انعطافپذیری و نقص کارکردی منجر شود.
یکی از اهداف مداخالت در این پژوهش تغییر در الگوهای اجتنابی اولیه بود .اجتناب تجربهای بهطور
کارکردی بهعنوان تالشها برای اجتناب یا فرار از آمیختن با افکار تردیدکننده در خصوص تحصیل
تعریف میشود .مؤلفه پذیرش در پذیرش و تعهد درمانی برای مراجع این امکان را فراهم میآورد تا
تجربیات ناخوشایند درونی را بدون تالش بهمنظور کنترل آنها ،احساس کند و انجام این کار باعث
میشود تا آنها کمتر تهدیدکننده به نظر برسند و تأثیرشان بر روی زندگی فرد کاهش خواهد یافت
(فرحبخش ،سدرپوشان ،اشجع و ستوده .)0940 ،یکی از ابعاد پذیرش و تعهد درمانی ،بودن در زمان
حال است که در جلسات درمانی مورد تأکید قرار میگیرد تا بدینوسیله آزمودنیها متوجه تعلل
ورزی خود شوند .در این راستا از مدیتیشن بهمنظور ایجاد توانایی در آنها برای بازگشت به لحظه
کنونی و جداسازی از نشخوار فکری استفاده شد و از این طریق آنها توانستند توانایی ماندن در زمان
حال را در خود رشد دهند و پیامد آن به دست آوردن یک احساس تغییرپذیری از خودشان و
کاهش تعلل ورزی بود .مفهوم اینجا و اکنون یعنی همیشه رویدادها بهطور مستقیم تجربه میشوند
(هرکجا من میروم ،آنجا من هستم) و بنابراین محدودیتها و رویدادها برای فردی که این فرآیند را
تجربه میکند ،نمیتواند مشکلآفرین باشد .به دلیل اینکه برقراری ارتباط با رویدادها ازنقطهنظر
اینجا و اکنون هشیارانه است .پذیرش و تعهد درمانی میخواهد یک خود نظارهگر را در افراد ایجاد
کند و این کار را بهواسطه فرآیندهای گسلش و ذهن آگاهی انجام میدهد .مزیت بزرگ این خود
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نظارهگر این است که زمینهای محسوب میشود که محتوای هشیاری در آن تهدیدکننده نیست.
بهعبارتدیگر خود بهعنوان زمینه ،پذیرش را فراهم میکند .مداخالت  ACTدر این زمینه به مراجع
کمک میکنند تا مستقیماً جنبههای کیفی این خود بهعنوان زمینه را تجربه کنند (فرحبخش و
همکاران.)0940 ،
در کل میتوان چنین نتیجهگیری کرد که استفاده از مداخالت پذیرش و تعهد درمانی میتواند با
هدف قرار دادن هیجانات که نقش مهمی در رفتارهای ما در جامعه دارند ،زمینهساز کاهش بسیاری
از مشکالت روانی -اجتماعی شود .همانطوری که واضح است انسانها قبل از اقدام به اعمال منفی
ابتدا دچار هیجان منفی آن میشوند و به دنبال آن ،افکار و رفتارهای نامناسب فردی  -اجتماعی
نمایان میشود .این پژوهش نشان داد که با آموزش مناسب پذیرش و تعهد میتوان تعلل ورزی
تحصیلی این دانشآموزان کاهش داد؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که تمامی روانشناسان،
روانپزشکان ،مشاوران با برگزاری دورههای آموزشی برای این افراد ،معلمین و خانوادههای آنها،
بستر مناسبی برای کاهش مشکالت روانی ،رفتاری و اجتماعی این دانشآموزان فراهم آورند.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود بودن نمونه پژوهش به شهر اردبیل بود که تعمیم
نتایج را به سایر مناطق جغرافیایی کشور با مشکل مواجه میکند .همچنین نمونه پژوهش شامل
دانشآموزان پسر کالس پ نجم ابتدایی بود که تعمیم نتایج به سایر گروه جنسی و سنی را با مشکل
روبرو میکند .لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در سایر مناطق کشور و بر روی سطوح سنی
و جنسی مختلف انجام شود تا با اطمینان کامل بتوان نتایج را تعمیم داد.
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