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هــدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی آموزش گروهی مبتنی بــر پذیرش و تعهد در 
همجوشی شناختی و شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر در مدارس شبانه  روزی است. پژوهش 
حاضر از نوع پژوهــش کاربردی و ازنظر روش تحقیق به ســبب جایگزینی تصادفی در گروه 
آزمایش و گروه کنترْل آزمایشی اســت. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش  آموزان 
دو مدرسة شبانه  روزی ســال تحصیلی 98-99 در شهرستان نیشابور است که ویژگی قلدری 
دارند. نمونة این پژوهش عبارت اســت از 30 دانش  آموز دو مدرســة شبانه  روزی متوسطة اول 
شهرستان نیشــابور که با روش تصادفی بدون جایگزینی انتخاب شدند. این دانش آموزان در 
گروه 1۵ نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ارزیابی با پرســش نامه  های همجوشی شناختی 
گیالندرز )2010(، شایســتگی اجتماعی پرندین )138۵( و مقیاس قلدری ایلینویز )2001( انجام 
شد. طبق یافته  های این پژوهش، سطح معناداری متناظر با هر سه متغیر در شاخص گروه کمتر 
از 0/017 اســت. بنابراین با اطالعات جمع  آوری  شــده و با توجه  به رد فرض صفر فرضیة اصلی 
پژوهش مبنی بر اینکه »آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در شایســتگی اجتماعی و همجوشی 
شــناختی نوجوانان قلدر تأثیر مثبت دارد« با اطمینان 0/9۵ تأیید می  شود  . آموزش مبتنی بر 
پذیرش و تعهد در کاهش همجوشی شناختی و بهبود شایستگی اجتماعی نوجوانان قلدر مؤثر 
بوده است. پیشنهاد می  شود این پژوهش روی سایر اختالالت و همچنین در سایر شهرستان  ها 
صورت گیرد تا هم دارای قدرت تعمیم  پذیری باالتری شود و هم تفاوت  های فرهنگی در این  گونه 

پژوهش  ها شناسایی شود.
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 مقدمه
اخیراً به مسائل بهداشت روانی کودکان و نوجوانان توجه بیشتری شده و اين توجه باعث بهبود کیفی 
زندگی اين قشر شده است. مشکالت بهداشت روان در کودکان و نوجوانان به بسیاری از ما در نقش  های 
گوناگون و متنوع ازجمله متخصص، والد و عضوی از جامعه ارتباط پیدا می  کند )مش و وولف1، 1391(. 
همچنین آموزش  وپرورش نیز عرصه  ای است که در آن آرمان  های تربیتی، فرهنگی و اخالقی دنبال می  شود. 
به  عنوان دانش  آموز،  ارتباطی، نقش جديد خود  نیز مکانی است که کودک در آن مهارت  های  مدرسه 
قانون  پذيری و قانون  باوری، سامان  دادن به ساختار هیجانات خويش و هنجارهای اجتماعی را می  آموزد و 
به  اصطالح جامعه  پذير می  شود. يکی از پردامنه  ترين مشکالت مدارس مسئلة قلدری2 است. می  توان گفت 
از زمان تأسیس و پیدايش مدرسه به  صورت امروزی آن قلدری در مدارس وجود داشته است. اين موضوع 
امری مهم و تأثیرگذار در تعلیم  وتربیت است که بايد به آن پرداخته شود )پاپانیکولو3 و همکاران، 2011(. 
قلدری از زيرمجموعه  های رفتار پرخاشگرانه4 است که به آسیب جسمی و روانی فرد قربانی منجر می  شود 
)بازورث5 و همکاران، 1999(. قلدری رفتار پرخاشگرايانه  ای است که عمدی، مکرر و به  قصد آسیب  رساندن، 
پريشان  کردن يا ناراحت  کردن شخصی ديگر انجام می  شود )الويوس6، 2013(. مورد اساسی ديگری که بايد 
در تعريف قلدری بیان شود اين است که قلدری هیچ علت خاصی ندارد و در گروه  های اجتماعی رخ می  دهد 
)گريفین و گراس7، 2004(. دانش  آموزانی که قلدری می  کنند باور دارند که از ديگران برترند، رفتارهای 
پرخاشگرانه به  همتايانشان ابراز می  کنند و نگرش مثبتی به قلدری دارند )شالرد8، 2002(. قلدری شکل  های 
متعددی دارد. پارسون9 )2015( قلدری را به سه دسته قلدری اينترنتی )مثل ارسال پیام  های آزاردهنده(، 
قلدری جسمانی و کالمی )مثل تنه  زدن، سوءاستفادة کالمی و غیره( و قلدری غیرمستقیم )مثل پخش 
شايعات مخرب علیه ديگران( تقسیم کرده است. الويوس در پديدة قلدری به سه نقش قلدر پرخاشگر، 
قربانی منفعل و قربانی تحريک  آمیز يا قلدر ـ قربانی اشاره کرده است. به باور الويوس قلدر پرخاشگر يا 
همان قلدر10 شرکت کننده  ای است که عمداً مکرر و بدون برانگیخته  شدن از سوِی کسی دانش  آموز يا 
گروهی از دانش  آموزان را قربانی می  کند تا باعث ايجاد درد و ناراحتی جسمانی يا هیجانی در آن  ها شود. 
در طیف مخالِف آن قربانی منفعل يا مطیع يا همان قربانی11 قرار دارد که هدف عمل منفی قلدری قرار 
می  گیرد و معموالً نشانه  هايی از افسردگی، اضطراب و آسیب  پذيری را نشان می  دهد )ايستمن12 و همکاران، 
2018(. اين رفتار سالمت دانش  آموزان را تحت  تأثیر قرار می  دهد )آلبايراک13 و همکاران، 2016(. قلدری 
مدرسه  محور مشکل مهمی است که جمعیت مدرسه را نگران کرده است )ماندر و کرافتر14، 2018(. شواهد 
پژوهشی حاکی از آن است که 60/4 درصد از کودکاْن درگیری در پديدة قلدری را گزارش کرده  اند که از 
بین آن  ها شیوع قلدری در بین پسرها باالتر بوده است )رامیا و کولکارنی15، 2010(. در پژوهش  های ديگری 
اثبات شده است که قلدری با نشانه های اضطراب و افسردگی عملکرد تحصیلی ضعیف )آل بوحیران16 و 
همکاران، 2017( و همچنین با ادراک پايین از شايستگی اجتماعی17 همراه است )گومز ـ اورتیز18 و همکاران، 

س شبانه  روزی
ستگی اجتماعی نوجوانان قلدر در مدار

ش و تعهد در همجوشی شناختی و شای
ش گروهی مبتنی بر پذیر

شی آموز
اثربخ
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2017(. در اين راستا شايستگی اجتماعی به مجموعه مهارت  ها، نگرش  ها و حالت  های عاطفی گفته می  شود 
که به برخورد شايستة اجتماعی فرد کمک می  کند. همچنین شايستگی اجتماعی به رفتار جامعه پسند 

اطالق می شود که در طیف مقابل آن رفتار ضداجتماعی قرار دارد )جانتیال19 و همکاران، 2012(.
باشد همجوشی شناختی20 است.  تأثیرگذار  نوجوانان  از عوامل ديگری که می تواند در پرخاشگری 
همجوشی شناختی فرايندی مهم است که انعطاف پذيری روانی21 را تهديد می کند )هیز22 و همکاران، 
2006(. منظور از همجوشی اين است که فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار گیرد که گويی کاماًل واقعی اند 
و موجب می  شوند رفتار و ادراک بر ديگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد به نتايج مستقیم حساسیت 
کمتری پیدا می کند )گیالندرز23 و همکاران، 2015(. پديدة همجوشی شناختی زمانی اتفاق می  افتد که 
شخص در بافت فکری خود گرفتار شود. همجوشی شناختی مفهومی شناختی و اجتماعی است و چنان 
شخص را گیج می  کند که پس از مدتی تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی می شود و ديگر قابل تشخیص 
از تجارب واقعی فرد نیستند )زارع، 1393(. همجوشی شناختی از متغیرهای جديد در روان شناسی است، به 
همین علت تعداد تحقیقات انجام شده دربارة آن ناچیز است. در خارج از ايران، گیالندرز و همکاران در نتايج 
تحقیقشان نشان دادند که همجوشی شناختی با اختالالت جسمی و روانی مرتبط است. افرادی که همجوشی 

شناختی در آن ها باال باشد بیشتر مستعد اختالالت جسمی و روانی خواهند بود.
درمانی که در اين پژوهش به کار گرفته شده است آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد24 است. درمان  های 
مبتنی بر پذيرش درمان  های شناختیـ  رفتاری موج سوم شناخته می شوند و در آن  ها تالش می شود به جای 
تغییر شناخت  ها ارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزايش يابد )حر و همکاران، 1392(. درمان 
مبتنی بر پذيرش و تعهد از رايج ترين نوع اين درمان  هاست. هیز اين درمان را اين گونه تعريف می کند، رويکرد 
بافتاری کارآمد بر اساس نظرية چارچوب ارتباطی که مشکالت روان شناختی انسان را عمدتاً انعطاف ناپذيری 
روان شناختی می  داند که همجوشی شناختی و اجتناب تجربه ای25 آن را ايجاد کرده است. درمان مبتنی 
بر پذيرش و تعهد در بافِت ارتباط درمانی وابستگی  های مستقیم و فرايندهای کالمی غیرمستقیم را به کار 
می گیرد تا به طور تجربی بتواند در درجة اول ازطريق پذيرش، ناهمجوشی، ايجاد حس فراتجربی از خود، 
ارتباط با لحظة اکنون، ارزش  ها و ساختن الگوهای بسیار خوب از اقدامات متعهدانة مرتبط با اين ارزش  ها 
انعطاف پذيری روان شناختی بیشتری در فرد ايجاد کند. اکت )اِی سی تی(26 از پذيرش و فرايندهای توجه 
آگاهی، تعهد و فرايندهای تغییر رفتار برای ايجاد انعطاف پذيری روان شناختی استفاده می  کند. پیامد مطلوب 
در اکت کاهش نشانة بیماری نیست )اگرچه نشانه  ها احتماالً و معموالً کاهش می يابند(. پیامد مطلوْب 
افزايش انعطاف پذيری روان شناختی است. به عبارت ديگر، فرصتی است برای مراجع تا برای دست يافتن به 
اهداف و پیامدهای ارزشمنْد رفتار خود را نگه دارد يا تغییر دهد )باخ و موران27، 1396(. از فرايندهای اصلی 
درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد که به انعطاف پذيری روان شناختی منجر می  شود گسلش شناختی28 است 
)هیز و همکاران، 2006(. گسلش شناختی فرايند تضعیف تدريجی کارکردهای تنظیم رفتاری و آثار لفظی 
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رويدادهای درونی است. بر اساس درمان  های موج سوم، آسیب روانی از درگیری با تجارب درونی نظیر 
محتوای افکار )همجوشی شناختی( که به تالش برای کنترل يا تغییر شکل آن منجر می شود )اجتناب 
تجربه ای( شکل می گیرد. اين تالش  های اجتنابی اغلب آثار متناقضی دارند که هم باعث افزايش موضوعات 
مورد اجتناب )مثل افکار، احساسات يا حس  های بدنی( می شود و هم با کیفیت زندگی تداخل می  کند 
)باند29 و همکاران، 2011(. مداخالت مربوط به گسلش شناختی شامل تمريناتی می  شود که معنای لفظی 
رويدادهای درونی را می شکند. هدف اين تمرينات آن است که به مراجعان بیاموزد افکار را فقط افکار، 
احساسات را فقط احساسات، خاطرات را فقط خاطرات و احساسات بدنی را فقط احساسات بدنی ببینند. 
هر يک از اين رويداد  های درونی وقتی ادراک می شوند، ذاتاً برای سالمتی انسان آسیب زا نیستند. آسیب زا بودن 
آن ها از اين ناشی می شود که آن ها تجارب آسیب زا، ناسالم و بدی ديده شوند که آنچه ادعا می  کنند هستند 

و بنابراين بايد کنترل و حذف شوند )هیز و همکاران، 1999(.
هدف درمان تعهد و پذيرش ايجاد تغییر مستقیم در مراجع نیست، بلکه هدف آن کمک به مراجع است تا 
بتواند به روش  های متفاوتی با تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر شود تا کاماًل با زندگی معنادار و مبتنی بر ارزش 
درگیر شود. هدف اين درمان افزايش انعطاف پذيری روان شناختی و رفتاری در زمینه هايی است که اجتناب 
تجربه ای غلبه دارد و فرد را از زندگی اساسی بازمی دارد. انعطاف پذيری روان شناختی توانايی فرد در انتخاب 
عملی در بین گزينه  های مختلف را که مناسب تر است، افزايش می دهد. همچنین توانايی برای ارتباط کامل با 

زمان حال و تغییر يا حفظ رفتار در خدمت اهداف ارزشمند و مهم زندگی است )هربرت و فورمن30، 2011(.
پژوهش  های مختلف صورت گرفته بیانگر آن است که اين روش درمانی در کاهش بسیاری از اختالالت 
روانیـ  اجتماعی مؤثر است. زارلینگ31 )2013( در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافت که شمار بسیاری 
از شرکت کنندگان در گروه اکت پس از درمان و پیگیری در پرخاشگری روان شناختی و جسمی کاهش يافتند، 
همچنین در عالئم افسردگی، مشکالت میان فردی و عملکرد اجتماعی بهبودهايی را نشان دادند. بالک32 و 
همکاران )2014( در پژوهشی نشان دادند که اين درمان برای اختالل هراس اجتماعی مؤثر است. تاکاهاشی33 
و همکاران )2020( طی پژوهشی دريافتند که مداخلة اکت می تواند اجتناب تجربه ای و بیش فعالی و کمبود 
توجه را کاهش دهد يا درمان کند. زارع )1393( در پژوهش خود نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد 
مداخله ای مؤثر در اضطراب دانشجويان است. پورعبدل و صبحی قراملکی )1397( در پژوهش خود نشان 
دادند که آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد در بهبود کفايت اجتماعی دانش  آموز دارای اختالل يادگیری خاص 
مؤثر بوده است. کیهانی و همکاران )1398( با انجام پژوهشی دريافتند که می توان از مداخلة اکت برای درمان 
و کاهش همجوشی شناختی، عالئم شناختی و جسمانی اضطراب و افزايش کیفیت زندگی بیماران زن مبتال 
به ام اس استفاده کرد. الفونه و همکاران )1399( در مطالعة خود ثابت کردند که تأثیرگذاری درمان مبتنی بر 
پذيرش و تعهد در اجتناب تجربه ای و همجوشی شناختی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار است.

درمجموع با توجه به اهمیت همجوشی شناختی و شايستگی اجتماعی در زندگی افراد و با توجه به 
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اثربخشی روش آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد در درمان، کاهش همجوشی شناختی، افزايش شايستگی 
اجتماعی و همچنین وجود وجوه مشترک اين درمان با متغیرهای وابستة اين پژوهش طبق توضیحات متون 

يادشده تصمیم به استفاده از اين روش درمانی گرفته شد.

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی و ازنظر روش تحقیق به علت جايگزينی تصادفی در گروه 
آزمايش و گروه کنترل آزمايشی بود و علت انتخاب اين طرح کم شدن خطاست، چراکه به علت انتخاب و 
انتساب تصادفی آزمودنی  ها، اجرای پیش آزمون و پس آزمون برای اندازه گیری تأثیرات و وجود گروه کنترل 

برای مقايسة نتايْج کمترين میزان خطا در اين طرح وجود دارد.

  روش نمونه گیری
جامعة آماری اين پژوهش شامل تمامی دانش  آموزان دو مدرسة شبانه روزی سال تحصیلی 99-98 
در شهرستان نیشابور است که ويژگی قلدری دارند. در اين پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی 
ساده استفاده شد. بدين ترتیب، ابتدا 26 فرد قلدر از میان تمامی دانش  آموزان مدرسة اول با استفاده 
از پرسش نامة قلدری شناسايی شدند و سپس از میان اين افراد قلدر 15 نفر به صورت تصادفی و 
بدون جايگزينی انتخاب شدند و در گروه آزمايش قرار گرفتند. دربارة دانش  آموزان مدرسة دوم که 
نمونة انتخاب شده از آن ها در گروه کنترل قرار می گرفتند هم به همین صورت عمل شد. ابتدا 23 
فرد قلدر از میان تمام دانش  آموزان شناسايی شد و 15 نفر به صورت تصادفی در گروه کنترل قرار 
گرفتند. گفتنی است که علت استفاده از دو مدرسة متفاوت برای نمونه گیری اين بود که دانش  آموزان 
گروه آزمايش بعد از انجام جلسات مداخله و در زمان زنگ  های تفريح تأثیرگذاری در گروه کنترل 

نداشته باشند.

  مالک  های ورود و خروج پژوهش
مالک  های ورود به قرار زیر بودند:

1. سن 12 تا 18 سال )سنین نوجوانی(،
2. مجردبودن،

3. داشتن سابقة قلدری،
4. دراختیارگذاشتن اطالعات و تجارب خود.

مالک  های خروج به قرار زیر بودند:
1. مايل نبودن به ادامة همکاری،

2. پاسخ ندادن کامل به پرسش نامه. 
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  ابزار
برای جمع آوری داده  ها از ابزار زير استفاده شد: 

 1.  پرسش نامة استاندارد همجوشی شناختی گیالندرز: بنیاد اِی سی تی در انگلستان مقیاس 
همجوشی شناختی را به طور تجربی طراحی کرد. اين مقیاس نتیجة همکاری گیالندرز و همکارانش 
در سال 2010 است. اين پرسش نامه 12 سؤال و 2 مؤلفة همجوشی و گسلش شناختی دارد که 
تعداد سؤاالت گسلش شناختی 3 عدد با شماره  های 1، 2 و 9 و همچنین تعداد سؤاالت همجوشی 
شناختی 9 عدد با شماره  های 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12 است. بر اساس طیف 6 گزينه ای 
لیکرت با سؤاالتی مانند )حتی وقتی افکار ناراحت کننده به سراغم می آيد، می  دانم که اين افکار 
در  زارع   .)1393 )زارع،  می پردازد  همجوشی شناختی  سنجش  به  می  شوند(  بی  اهمیت  درنهايت 
پژوهش خود به منظور بررسی اعتبار سازة اين پرسش نامه از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده کرد. او در 
پژوهش خود به اين نتیجه رسید که اين پرسش نامه اعتبار سازة به نسبت خوبی در مطالعات مربوط 
به ايران دارد. او همچنین برای برآورد پايايی اين پرسش نامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده کرد. 
درنهايت برای مقیاس همجوشی شناختی 0/765 و برای دو خرده مقیاس همجوشی و غیرهمجوشی 

به ترتیب 0/76 و 0/849 به دست آورد.

 2.  مقیاس قلدری ایلینویز34:  ايلینويز در سال )2001( پرسش نامة قلدری را طراحی کرده 
لیکرت  با مقیاس  اين مقیاس 18 گويه و 3 مؤلفه )قلدری، زدوخورد و قربانی( دارد که  است. 
پنج درجه  ای )هرگز تا همیشه( همراه است و هر ماده ارزشی بین 1 تا 5 دارد. با سؤاالتی مانند 
برای اينکه بخندم ساير دانش  آموزان را ناراحت می  کنم قلدری را می  سنجد. امتیازات هر شخص 
هولت35،  و  )اسپلیج  است   90 نیز  امتیاز  بیشترين  و   18 ممکن  امتیاز  کمترين  می شود،  جمع 
2001(. اسپلیج و هولت پايايی نمرة کل مقیاس قلدری ايلینويز را به روش آلفای کرونباخ 0/88 
يعنی  مالکی  اعتبار  روش  از  استفاده  با  را  مقیاس  اين  اعتبار  همچنین  آن ها  کرده اند.  گزارش 
همبسته کردن ماده  های آن با پرسش نامة پرخاشگری آخن باخ36 در حد مطلوب و متوسط گزارش 
کرده اند )r=0/65(. به عالوه از روش آلفای کرونباخ برای تعیین پايايی خرده مقیاس  های قلدری و 
زدوخورد استفاده شد که به ترتیب 0/83 و 0/80 به دست آمد. چالمه )1392( در پژوهش خود 
به بررسی روايی و پايايی مقیاس قلدری ايلینويز پرداخت. به منظور بررسی روايی مقیاس مذکور 
عالوه بر روش تحلیل عامل از روش  های روايی همگرا و روايی هم زمان استفاده شد. نتايج نشان 
داد که ضرايب همبستگی میان عوامل استخراج شده از مقیاس قلدری ايلینويز با هم و با نمرة 
کل معنی دار بود )p > 0/01(. برای بررسی روايی هم زمان مقیاس قلدری ايلینويز از پرسش نامة 
قلدری  مقیاس  کل  نمرة  بین  همبستگی  ضرايب  شد.  استفاده   )1385( محمدی  پرخاشگری 
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زيرمقیاس هايش  و  پرخاشگری  پرسش نامة  نمرة  و  زدوخورد  و  قلدری  زيرمقیاس  دو  و  ايلینويز 
مثبت و معنی دار بود.

بر اساس  را پرندين )1385(  اين پرسش نامه   3.  پرسش نامة شایستگی اجتماعی پرندین: 
مدل چهاربعدی فلنر37 )1990( ساخت و هنجاريابی کرد. پرسش نامة شايستگی اجتماعی چهار بعِد 
مهارت رفتاری، مهارت شناختی، مهارت  های هیجانی و آمايه  های انگیزشی را دربرمی گیرد. در اين 
پرسش نامه هر سؤالی 7 گزينه دارد که شامل کاماًل موافقم، موافقم، تا حدی موافقم، نظری ندارم، تا 
حدی مخالفم، مخالفم و کاماًل مخالفم است و آزمودنی بايد گزينه ای را انتخاب کند که بیشتر بیانگر 
احساسات و نظرهای او باشد. روش نمره گذاری به شیوة لیکرتی است و از نظام38 1 تا 7 پیروی 
می کند. به اين ترتیب که اگر آزمودنی گزينة کاماًل مخالفم را انتخاب کند نمرة 1، مخالفم نمرة 2، تا 
حدی مخالفم نمرة 3، نظری ندارم 4، تا حدی موافقم 5، موافقم 6 و کاماًل موافقم نمره 7 می گیرد. 
همچنین سؤاالت 3، 6، 8، 9، 11، 12، 15، 16، 21، 25، 26، 28، 32، 36، 37، 38، 43، 44 و 45 
به  صورت معکوس نمره  گذاری می  شوند. به اين صورت که به کاماًل موافقم نمرة 1 و به کاماًل مخالفم 
نمرة 7 تعلق می گیرد. اين پرسش نامه ويژة نوجوانان ابزاری 47 سؤالی است که بر اساس نظرية 
فلنر ساخته شده است و پرندين برآورد پايايی و روايی اين آزمون را در استان تهران روی 50 نفر 
انجام داده است. برای برآورد ضريب پايايی مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ برای بررسی همساالن 
درونی مقیاس و خرده  مقیاس  ها استفاده شده است. ضريب آلفای به  دست  آمده از حذف سؤاالتی که 
همبستگی کمی با نمرة کل داشتند برابر با )alfa = 884( است که مشخص می شود پرسش نامه 
ضريب همسانی درونی مقبول و مطلوبی دارد. برای استفاده از روش پايايی عالوه بر ضريب آلفا از 
بازآزمايی هم استفاده شده است. پرسش نامه روی 30 نفر آزمودنی در فاصلة زمانی 4 هفته اجرا شد. 
ضريب همبستگی بین دو باِر آخر در بازآزمايی )0/899( به دست آمد. روايی سازة اين پرسش نامه 
ازطريق دو روش بررسی شد و همبستگی کل مقیاس با خرده مقیاس  ها بسیار باال بوده و در سطح 
99 درصد معنادار شده است. همچنین روايی سازة مقیاس به وسیلة تحلیل عاملی بررسی شده است 

)پرندين، 1385(.

  روش مداخله
صورت مجلـس گروه درمانـی تجربی اکت برای نوجوانان به همراه اسـتعاره  ها: لوئیز هیز و جولی رز 
اين صورت مجلس را تهیه کردند که شامل 6 يا 8 جلسه 1/5 تا 2 ساعته است. بسته به خصايص 
درمان جويـان جلسـات يـا سـاعت جلسـات می تواننـد کمتر يا بیشـتر شـوند. ايـن صورت مجلس 
 به گونـه ای طراحـی شـده اسـت تـا درک و تجربـة مفاهیـم اکـت بـرای نوجوانـان تسـهیل شـود 

)هیز و رز39، 2008(.
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 جدول 1.   عنوان جلسات صورت مجلس گروه درمانی تجربی »آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد نوجوانان«                           

اهدافروش/ فعالیت   هاجلسه

جلسة اول:
من کجا هستم؟

 معرفی گروه
 رازداری

 معرفی هر عضو
 تکلیف خانگی )تبديل ارزش   ها به رفتار(

 برقراری ارتباط درمانی مناسب
 ايجاد فضای همکاری و دلســوزی در 

گروه

جلسة دوم:
افکار

 مرور تکلیف خانگی
 معرفی دستورالعمل زندگی

 توجه به کشمکش با افکار مشکل زا
 بحث گروهی

 يادگیری تجربه ای برای ناهمجوشی
 تکلیف خانگی )فهرست کردن و شناخت افکار مشکل زا(

 معرفی محتوای کنترل و پذيرش
 ناهمجوشی از افکار مشکل زا

جلسة سوم:
رشد تمایل

 مرور تکلیف خانگی
 تجربة فراموشی عمدی

 فعالیت گروهی
 رشد تمايل با فراتررفتن از طناب

 فعالیت هنری
 تکلیف خانگی )تالش برای  توجه نکردن به افکار مشکل زا(

 بیهودگی کنترل افکار
 استفاده از تمايل جايگزين

 استعارة هیوال

جلسة چهارم:
ذهن من

 مرور تکلیف خانگی
 رهاکردن طناب

 استعارة ذهن
 فعالیت هنری

 ناهمجوش کردن افکار مشکل زا
 تکلیف خانگی )به کارگیری روش  های آموخته شده از جلسات قبل(

 فهم چگونگی تولید افکار از ذهن
 ارزيابــی طبیعــت زبــان و نحــوة 

آمیخته شدن زبان با هیجان
 گسلش از افکار

جلسة پنجم:
 توجه آگاهی 
و در لحظه  بودن

 مرور تکلیف خانگی
 حرکت در مسیر ارزش   ها با استفاده از استعارة اتوبوس بازی نقش

 زندگی در لحظه
 تکلیف خانگی )اقدام متعهدانه برای رســیدن به اهداف همسو با 

ارزش ها به همراه به کارگیری روش  های آموخته شده(

 استعارة مسافر اتوبوس
 ايفای نقش

 مسیر ارزش   ها
 تجربــة لحظة حال و خــود به عنوان 

زمینه و يا خريدن فکر مشکل زا

جلسة ششم:
ارزش  های من در 

حرکت

 مرور تکلیف خانگی
 بحث ارزش   ها به صورت گروهی

 نقشة راه
 ترسیم زندگی همانند يک ســفر در مسیر ارزش ها با استفاده از 

عمل متعهدانه
 نوشتن اهداف

 کار هنری
 تکلیف خانگی )تهیة جدولی از ارزش  های شخصی انتخاب شده(

 بحث گروهی دربارة ارزش  های خود
 تنظیم اهداف

 معرفــی محتوای زندگی در مســیر 
ارزش ها و زندگی در مسیر ارزش   ها

 انتخاب حداقل يک ارزش شــخصی 
مثبت
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اهدافروش/ فعالیت   هاجلسه

جلسة هفتم:
شفقت به خود
مرور و یادآوری

 مرور تکلیف خانگی
 مرور نقاشی  های جلسات قبل و بحث گروهی

 نوشتن يک قطعة ادبی

 مرور کامل جلسات قبل و 
آموخته  های آن ها

 بحث شفقت به خود و افزايش میزان 
تمايل

 برقراری ارتباط با ارزيابی دوبارة خود 
و پذيرش خود

جلسة هشتم:
خاتمه دادن به 

جلسات

 مرور کلی
 پاسخ به پرسش  های نوجوانان

 تکمیل ابزارهای پس آزمون

 اتمام جلسات

  روش اجرا
با همکاری و هماهنگی دو مدرسة شبانه روزی در شهرستان نیشابور با دانش  آموزان اين مدارس 
ارتباط برقرار کرديم و سپس با پخش کردن پرسش نامة قلدری در میان آن ها افراد موردنظر جامعة 
خود را انتخاب کرديم. از میان افرادی که انتخاب شده بودند 15 نفر به صورت تصادفی ساده در گروه 
آزمايش و 15 نفر نیز در گروه کنترل قرار گرفتند. سپس به عنوان پیش آزمون از اين دانش  آموزان 
کاماًل  به صورت  را  اجتماعی  شايستگی  و  پرسش نامه  های همجوشی شناختی  که  درخواست شد 
صادقانه و با دقت و بدون هیچ گونه نگرانی پر کنند. در گروهِ آزمايْش مداخالت با استفاده از رويکرد 
آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد در طی 8 جلسة 90 دقیقه ای به صورت گروهی انجام شد. در اين 
مدت گروه کنترل که در مدرسة دوم بودند هیچ گونه مداخله ای دريافت نکردند. جلسات گروهی با 
حداکثر نفرات و با مشارکت پويای دانش  آموزان انجام شد. پس از اتمام جلسات مجدداً پرسش نامه  ها 
را افراد هر دو گروه تکمیل کردند. دانش  آموزان با رضايت آگاهانه، فارغ از هرگونه اجبار، تطمیع و اغوا 
در جلسات شرکت کردند. به آن ها اطمینان خاطر داده شد که اطالعات آن  ها صرفاً به منظور بررسی 
و پژوهش در اين طرح استفاده شده است و اصل رازداری رعايت خواهد شد. همچنین آزمودنی   ها 

می توانستند به خواست خودشان از پژوهش خارج شوند.

 یافته های پژوهش
در هر دو گروه آزمايش و کنترل 15 نفر حضور داشتند و سن افراد مطابق با مالک  های ورودی بین 
12 تا 18 سال بود. يکی ديگر از مالک  های ورود به تحقیق داشتن میزان قلدری در حد متوسط و باال بود 

که بر همین اساس معیارهای توصیفی متناظر با متغیر مذکور در جدول 2 ارائه شده است.

 جدول 1.   )ادامه( 
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 جدول 2.   میانگین و انحراف معیار برای متغیر قلدری                                                                                                                                  

انحراف معیارمیانگینبیشترین مقدارکمترین مقدارتعداد

قلدری
15708375/264/13کنترل

15708274/063/80آزمایش

طبق يافته های جدول 2، شاخص قلدری نوجوانان بین 80 تا 83 تغییر کرده است و میانگین متغیر 
قلدری در گروه کنترل و آزمايش نزديک به هم است. بر اساس کمترين مقدار ارائه شده در هر دو گروه 
مشخص شد که قلدری در نمونة مطالعه شده بیش از متوسط نمرة پرسش نامه بوده است و درحقیقت همة 
افراد شرکت کننده در نمونة نهايی قلدری بااليی داشته اند. در جدول 3 میانگین و انحراف معیار متغیرهای 

تحقیق به تفکیک گروه کنترل و آزمايش به همراه مؤلفه  های متناظر با هريک از آن ها ارائه شده است.

 جدول 3.   میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای شایستگی اجتماعی و همجوشی شناختی در گروه کنترل و آزمایش                                                                                                                                  

تعدادمرحله
گروه آزمایشگروه کنترل

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

همجوشی  شناختی
1529/861/2430/332/13پیش آزمون

1529/531/1227/932/17پس آزمون

گسلش  شناختی
1512/862/1312/802/17پیش آزمون

1512/931/8614/671/98پس آزمون

عی
ما
جت
ی ا

تگ
س
شای

ی 
ها
فه  
مؤل

مهارت رفتاری
1586/7331/628628/83پیش آزمون

1587/2631/3690/8627/52پس آزمون

مهارت شناختی
1511/132/4410/932/01پیش آزمون

1511/262/2113/261/70پس آزمون

مهارت  های هیجانی
1511/332/5211/202/11پیش آزمون

1511/402/2912/861/99پس آزمون

آمایه  های انگیزشی
1525/203/7825/333/88پیش آزمون

1525/464/0327/463/52پس آزمون

شایستگی اجتماعی
15134/4034/17133/4629/93پیش آزمون

15135/4033/93144/4628/99پس آزمون
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نتايج بیانگر نزديک بودن نمره های گروه  های آزمايش و کنترل در مرحلة پیش آزمون است. طبق 
يافته های جدول های 3، 15 نفر در هريک از گروه  های آزمايش و کنترل حضور داشته اند و در هر دو 
مرحلة پیش آزمون و پس آزمون به پرسش نامه های تحقیق پاسخ داده اند. در جدول 3 میانگین به عنوان 
میانگین مشاهدات در گروه کنترل در مرحلة  نشان می   دهد که  اساسی ترين معیار مرکزی متغیرها 
پیش آزمون و پس آزمون نزديک به هم است، درحالی که اختالف میان مقادير شايستگی اجتماعی و 
همجوشی شناختی در گروه آزمايش در مرحلة پس آزمون و پیش آزمون مشهود است. نمرات پس آزمون 
در متغیرهای گسلش شناختی و شايستگی اجتماعی بیشتر از پیش آزمون است و اين موضوع بیانگر 
مؤثربودن آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد به صورت توصیفی است. نمودار میله ای 1 نتايج فوق را تأيید 

می   کند.

 

پس آزمون پیش آزمون

شایستگی اجتماعی
پس آزمون پیش آزمون

شایستگی اجتماعی
پس آزمون پیش آزمون

 گسلش شناختی
کنترل

پس آزمون پیش آزمون

 گسلش شناختی
کنترل

پس آزمون پیش آزمون

همجوشی
پس آزمون پیش آزمون

همجوشی

160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

134.40
133.47

144.47

12.93

30.33
27.93

27.80
14.67

12.87
29.5329.87

135.40

 نمودار 1.   نمودار خطی برای میانگین مشاهدات                                                                                                                                  

طبق يافته  های نمودار شمارة 1، نمرات در گروه آزمايش در مرحلة پس آزمون در متغیر همجوشی 
شناختی کاهش يافته است. درحقیقت به طور میانگین در کل نمونه، همجوشی شناختی برای گروه 
آزمايش که تحت درمان قرار گرفته اند در مرحلة پیش آزمون از 30/33 به 27/93 در مرحلة پس آزمون 
تأيید می شود. نمرة گسلش  اثربخشی درمان صورت گرفته  لذا به صورت توصیفی  يافته است،  کاهش 
شناختی در پیش  آزمون و پس آزمون گروه آزمايش به ترتیب 12/80 و 14/67 است، لذا آموزش مبتنی 
بر پذيرش و تعهد در اين خصوص نیز مؤثر بوده است و نوجوانان قلدر در مقايسه با قبل از دورة آموزشی 

شاخص گسلش شناختی بیشتری دارند.
در ادامه، قـبل از انجام دادن تحـلیل روی متغیرهـای شـايستگی اجتـماعی و همجوشی شنـاختی، 
مفروضه  های اين تحلیل بررسی شد. در پژوهش حاضر با توجه به نمره گذاری لیکرت که برای پرسش نامه ها 
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بیان شد شرط اولیه برقرار است و درحقیقت اطالعات جمع آوری شده مقیاس اندازه گیری فاصله ای دارد. 
طبق نتايج آزمون کولمونگروفـ  اسمیرنف، سطح معناداری برای گروه کنترل و آزمايش در هر دو مرحلة 
آزمون و برای هر سه متغیر بیش از 0/05 است؛ لذا فرضیة صفر آزمون مذکور رد نمی  شود و فرضیة 
نرمال بودن توزيع مشاهدات تأيید می شود )p-value < 0/05(. بر اساس نتايج، سطح معناداری برای 
آزمون لوين40 برای متغیرهای همجوشی، گسلش شناختی و شايستگی اجتماعی بیش از 0/05 است. 
می شود.  پذيرفته  گروه  دو  واريانس های  برابری  فرض  که  می گیريم  نتیجه  اطمینان 0/95  با  بنابراين 
همچنین طبق نتايج، سطح معناداری متناظر با اثر توأم نمرات پیش  آزمون و گروه برای هر سه متغیر 
همجوشی، گسلش شناختی و شايستگی اجتماعی بیش از 0/05 است. بنابراين پیش  فرض همگنی شیب   
خطی رگرسیونی نیز برقرار است. هم خطی رگرسیونی در حین اجرای تحلیل کوواريانس ارائه   شده است 
و درحقیقت اين موضوع بر اساس يافته    های تحلیل کوواريانس با توجه به اينکه در هر سه متغیر سطح 
معناداری متناظر با نمرات پیش  آزمون کمتر از 0/05 است اين پیش  فرض نیز برقرار است. برای اجرای 
تحلیل کوواريانِس چندمتغیره الزم است همگنی ماتريس واريانس ـ کوواريانس آزمايش شود که اين 
موضوع به کمک آزمون باکس41 ارزيابی شده است. فرض صفر در آزمون باکس همگنی ماتريس واريانسـ  
کوواريانس است، لذا با عنايت به اينکه آمارة F )df1 = 6 ،df2 = 5680/3( = 0/216 کمتر از مقدار متناظر در جدول 
فیشر است و همچنین با توجه به اينکه سطح معناداری متناظر با آن 0/972 و بیش از 0/05 است فرض 
صفر آزمون باکس مبنی بر همگنی واريانس در فرضیة اصلی پژوهش با اطمینان 0/95 پذيرفته می   شود.

بر اساس مبانی نظری بیان شده، با توجه به وجود دو متغیر شايستگی اجتماعی و همجوشی شناختی 
اساس  بر  استفاده می  کنیم.  از تحلیل کوواريانس چندمتغیره  در دو مرحلة پیش آزمون و پس آزمون 
يافته های بخش قبل با برقراری آزمون باکس و بررسی ساير مفروضات تمامی شرايط اعتبار تحلیل 
کوواريانس چندمتغیره برقرار است. البته درصورتی که بخواهیم معناداری کلی الگوی برازش داده شده را 

ارزيابی کنیم می توانیم از آمارة آزمون المبدای ويلکز42 استفاده کنیم. 

 جدول 4.   نتایج آزمون المبدای ویلکز                                                                                                                                  

درجة آزادی آماره Fمقدار آماره
فرضیه

درجة آزادی 
خطا

سطح 
ضریب اتامعناداری

آزمون المبدای 
ویلکز

0/16140/093230/0010/839

آمارة آزمون مذکور 0/161 و سطح معناداری متناظر با آن 0/001 است. بنابراين حداقل يکی از 
متغیرهای شايستگی اجتماعی و همجوشی شناختی در گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون با يکديگر 
تفاوت معناداری دارند. در ادامة جدول متناظر با تحلیل کوواريانس دو  متغیر ارائه شده است. برای تفسیر 
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نتايج جدول 5 از سطح معناداری متناظر با هريک از متغیرها استفاده می  کنیم. بر اساس مبانی نظری 
تحلیل کوواريانس، رابطة بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در طرح  های پیش آزمون و پس آزمون بايد 
خطی باشد )بريس و همکاران، 1389(. اين موضوع در تحلیل کوواريانس برای هريک از متغیرها با 

استفاده از نمرات پیش آزمون سنجش می شود.

 جدول ۵.   تحلیل کوواریانس مربوط به اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شایستگی اجتماعی و همجوشی شناختی

مجموع متغیر
مربعات

درجة 
آزادی

میانگین 
سطح آمارة Fمربعات

ضریب اتامعناداری

نمرات 
پیش  آزمون

17/08117/0818/280/0010/422همجوشی شناختی

62/68162/6844/220/0010/639گسلش شناختی

25136/89125136/891685/080/0010/985شایستگی اجتماعی

گروه

23/73123/7323/390/0010/504همجوشی شناختی

25/45125/4517/960/0010/418گسلش شناختی

74/88174/8850/130/0010/667شایستگی اجتماعی

خطا

23/36250/935همجوشی شناختی

35/53251/471گسلش شناختی

372/932514/91شایستگی اجتماعی

کل 
تصحیح شده

61/8629همجوشی شناختی

126/8029گسلش شناختی

28511/8629شایستگی اجتماعی
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طبق نتايج جدول 5، سطح معناداری متناظر با نمرات پیش آزمون برای هر سه متغیر همجوشی، 
نمرات  میان  خطِی  رابطة  بنابراين  است.   0/05 از  کمتر  اجتماعی  شايستگی  و  شناختی  گسلش 
پیش  آزمون و پس  آزمون با اطمینان 0/95 تأيید می   شود. برای مقايسة اثربخشی آموزش مبتنی بر 
پذيرش و تعهد الزم است نمرات پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمايش را با يکديگر مقايسه کنیم. 
از  بنفرونی، درصورتی که سطح معناداری کمتر  بر اساس تصحیح  با شاخص گروه  آمارة متناظر  دو 
0/025 باشد، اثر درمان را تأيید می  کنند43. طبق يافته  های باال، سطح معناداری متناظر با هر سه 
متغیر در شاخص گروْه کمتر از 0/017 است. بنابراين بر اساس اطالعات جمع  آوری شده و با عنايت به 
رد فرض صفر، فرضیة اصلی پژوهش مبنی بر اينکه »آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد در شايستگی 
اجتماعی و همجوشی شناختی نوجوانان قلدر تأثیر مثبت دارد« با اطمینان 0/95 تأيید می شود. در 
ستون آخر جدول 5 ضرايب اتا متناظر با هريک از متغیرهای تحقیق ارائه شده است، اين مقدار دلیلی 
بر سهمی از واريانس است که مربوط به متغیر ترکیبی جديد يعنی عامل گروه می   شود. قاعدة کلی 
چنین است که اگر اين مقدار بزرگ تر از 0/14 )يا 14 درصد( باشد، نشان دهندة اندازة اثِر زياد است 
)بريس و همکاران، 1389(. يافته های جدول 5 بیانگر آن است که ضريب اتا به ترتیب برای متغیرهای 
همجوشی، گسلش شناختی و شايستگی اجتماعی 0/504، 0/418 و 0/667 است، لذا اثر آموزش 
مبتنی بر پذيرش و تعهد در هر دو متغیر زياد است و در شاخص شايستگی اجتماعی بیشتر از متغیر 

همجوشی شناختی است. 

 بحث و نتیجه گیری  
هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد 
در شايستگی اجتماعی و همجوشی شناختی نوجوانان قلدر بوده است که در بخش 
قبل پس از بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق ابتدا با استفاده از تحلیل کوواريانس 
آموزش  به دست آمده،  نتايج  طبق  شد.  ارزيابی  پژوهش  اصلی  فرضیة  چندمتغیره 
مبتنی بر پذيرش و تعهد در کاهش همجوشی شناختی و در بهبود گسلش شناختی 
و شايستگی اجتماعی نوجوانان قلدر مؤثر است و با عنايت به ضرايب اتا تأثیر درمان 
در شاخص شايستگی اجتماعی کمی بیشتر از مؤلفه  های همجوشی شناختی بوده 
است. ضمناً در بررسی اثربخشی درمان در خرده مقیاس  های شايستگی اجتماعی 
مشخص شد که اثربخشی درمان در هر چهار خرده مقیاس مهارت رفتاری، مهارت 

شناختی، مهارت  های هیجانی و آمايه  های انگیزشی معنادار است.
در تبیین نتايج باال می توان گفت ازآنجاکه نوجوانان با نشانه  های قلدری رفتار 
و  )بازورث  می شود  ديگران  به  روانی  و  آسیب جسمی  به  که  دارند  پرخاشگرانه 
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همکاران، 1999(. آن ها ديگران را دائم در معرض اعمال خشونت بار قرار می دهند 
و سوء استفادة نظام مندی از قدرتشان دارند که عامدانه و تکرارپذير اتفاق می افتد 
)اسمیت و شارپ44، 1994(. بنابراين آن ها با اعمال خشونْت مدام در تالش اند تا 
فرصتی برای قلدری کردن بیابند )جولیف و فرينگتون45، 2011(، لذا اين افراد در 
بافت فکری خود گرفتار می شوند و تحت تأثیر افکارشان قرار می گیرند که گويی 
کاماًل واقعی اند و موجب می شوند رفتار و تجربه بر ديگر منابع تنظیم رفتاری حاکم 
پیدا کند. همچنین همجوشی  نتايج مستقیم حساسیت کمتری  به  شوند و فرد 
شناختی در افراد قلدر ممکن است زمانی رخ دهد که افکار فرد رفتار آشکار او را 
به شیوه  ای نامؤثر تنظیم کرده است و باعث شود فرد به جای توجه به فرايند فکر 

)زمینه( به تولیدات فکر )محتوا( توجه کند )مک کراکن46 و همکاران، 2014(.
در فرايند درمان تعهد و پذيرش، انعطاف پذيری روان شناختی اساس سالمت 
از  دارد  روان شناختی  انعطاف پذيری  که  می شود. شخصی  شناخته  روان شناختی 
انرژی  لذا  ندارد؛  آن ها  تغییر  در  سعی  و  نمی کند  اجتناب  ناخواسته  رويدادهای 
با اجتناب از رويدادهای ناخواسته، صرف ارزش ها می کند  خود را به جای مقابله 
تا  می کند  نوجوانان کمک  به  پذيرش  و  تعهد  درمان  همکاران، 2011(.  و  (هیز 
مسئولیت تغییرات رفتاری را بپذيرند و هر زمان که الزم بود تغییر يا پافشاری 
با موقعیت  به دنبال متعـادل کردن شیوه های متناسب  اين درمان  کنند. درواقع 
است. در حوزه هايی نظیر رفتار آشکار که قابل تغییرند، بر تغییر متمرکز اسـت و 
در حوزه هايی که تغییر امکان پذير نیست بر پذيرش و تمرين های ذهـن آگـاهی 
تمرکـز دارد و اين درمان باعث بهبود همجوشی در اين افراد می شود )کاشـدان و 

روتنبرگ47،  2010، به نقل از برادران و همکاران، 1395(.
دوبويس و فلنر48 )1996، به نقل از رينو49، 2008( شايستگی اجتماعی را شامل 
4 بعد توانايی  ها و مهارت  های شناختی )مانند خزانة اطالعات، مهارت های پردازش و 
کسب اطالعات، تصمیم گیری(، مهارت  های رفتاری )مانند مهارت  های شروع و تداوم 
تعامالت اجتماعی، مذاکره، ابراز وجود(، شايستگی هیجانی )مانند توانايی برقراری 
ارتباط مؤثر با ديگران، تشخیص و پاسخگويی مناسب به عالئم هیجانی( و آمايه  های 
انگیزشی و انتظاری )مانند ساختار ارزش  های فردی، سطح رشد اخالقی، احساس 

اثربخشی و کنترل( می  دانند.
در تبیین نتايج باال می توان گفت روان شناسان باور دارند که هم کودکان پرخاشگر 
واکنش ساز و هم در مقايسه با کودکان غیردرگیر در پرخاشگری، همدردی عاطفی 
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و شايستگی اجتماعی واکنِش ضعیف تری دارند که اين ويژگی ها زمینة پرخاشگری 
 )2016( پیس51  همچنین   .)2007 اسپلج50،  و  )میبری  می کند  تسهیل  را  آن ها 
می گويد به  رغم اين که قلدری پديدة اجتماعی است، صرفاً به واسطة تقويت کننده  های 
اجتماعی نگه داری نمی شود. يعنی هرچند که وجود اشخاص ديگر برای وقوع قلدری 
نیاز است، گاهی اتفاق می افتد که حضور اشخاص ديگر بیشتر به مثابة يک شیء 
باشد نه يک پديدة اجتماعی و اين در صورتی اتفاق می افتد که علت نگه دارندة رفتاْر 
تقويت حسی باشد. در اين میان، رفتارهای کالمی مثل مسخره کردن نمی توانند 
حسی تقويت شوند، بلکه تقويت حسی در صورتی می تواند عامل نگه دارندة قلدری 
باشد که اين رفتار به شکل پرخاشگری جسمانی رخ داده باشد. همچنین بر اساس 
رويکرد رفتارْی قلدری جسمانی با درگیری، زدوخورد و تماس بدنی بین نوجوانان 
قلدر و قربانی همراه است و وقتی انجام رفتاری با درون داد حسی يا تقويت حسی 
همراه باشد، فراوانی يا احتمال درگیری دوبارة فرد در همان رفتار در آينده افزايش 
می يابد )آلبرتو و تروتمن52، 2009(. لذا درمان پذيرش و تعهد با به کارگیری اصول 
بنیادين مانند ايجاد گسلش شناختی يعنی يادگیری روش هايی برای کاهش تمايل 
به واقعیت پنداشتن افکار، تصورات، هیجانات و خاطرات؛ پذيرش يعنی اجازه دادن به 
آمدورفت افکار بدون اينکه با آن ها مبارزه شود؛ تماس با لحظة اکنون يعنی آگاهی 
از اينجا و اکنون و تجربة آن با گشودگی و عالقه مندی؛ مشاهدة خود يعنی دستیابی 
به حسی تعالی يافته از خود، تسلسلی از آگاهی که تغییرپذير نیست؛ ارزش ها يعنی 
اکتشاف اين که چه چیزی برای خود واقعی فرد بسیار مهم است؛ اقدام متعهدانه 
به آن  برای رسیدن  ارزش  ها و تالش متعهدانه  اساس  بر  اهداف  يعنی طرح ريزی 
اهداف؛ به اين افراد می آموزد تا در برخورد با محیط اجتماعی و روابط حاکم بر آن 
خود را جدا از بافت اجتماعی نبینند و با ارزيابی مثبت از تأثیر متقابل خود در جامعه 

مشکالت کنونی را بپذيرند )هالی بارتون و کوپر53، 2015(. 

     محدودیت  های پژوهش
اين پژوهش فقط در حیطة نوجوانان قلدر انجام شده است و بايد در تعمیم نتايج 
به ديگر نشانه  ها احتیاط الزم صورت گیرد. همچنین نتايج پژوهش فقط به نوجوانان 
قلدر شبانه روزی در شهرستان نیشابور محدود می شود و ممکن است در تعمیم نتايج 
تفاوت های فرهنگی نیز مؤثر باشد. يکی ديگر از محدوديت  های پژوهش نبود کنترل 
ساير عوامل اثرگذار در شرايط پژوهش مانند سابقة رشدی افراد، طبقة اقتصادی، 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

45
 ë 82 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 تابستان 

محمدحسین بیات ترک   جمشید جراره   فریده حمیدی

  قدردانی  
 مقالة حاضر به دست آمده از پايان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجايی 

تهران است که در دو مدرسة متوسطة اول شبانه روزی شهید صدوقی و نمونه دولتی 
رستگار شهرستان نیشابور انجام شده است. نتايج اين مطالعه با منافع شخصی 

نويسندگان ارتباطی نداشته است و نويسندگان بر خود الزم می دانند از زحمات و 
همکاری کارکنان محترم مدارس مذکور و دانش  آموزان عزيزی که در اين پژوهش 

سهم داشتند قدردانی کنند.

اجتماعی يامیزان حمايت اجتماعی افراد بود. درنهايت اين پژوهش فاقد مطالعة اثر 
زمان و پیگیری بود.

     پیشنهادهای پژوهشی
دارای  تا  گیرد  اختالالت صورت  ساير  روی  بر  پژوهش  اين  می شود  پیشنهاد 
پژوهش  اين  نتايج  تعمیم پذيرکردن  به منظور  و  باالتری شود  تعمیم پذيری  قدرت 
در شهرستان ديگری عالوه بر شهر نیشابور نیز انجام شود تا اثر تفاوت های فرهنگی 
شناسايی شود. همچنین پیشنهاد می شود ساير عوامل اثرگذار در شرايط پژوهش 
مانند سابقة رشدی افراد، طبقة اقتصادی، اجتماعی يا میزان حمايت اجتماعی افراد 

کنترل شود و زمان و پیگیری در نظر گرفته شود. 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

REFERENCESمنابع

46
ë شمارة 82

ë سال بیست ویکم 
ë تابستان 1401

الفونه، انسیه.، ايمانی، مهدی و سرافراز، مهدی رضا. )1399(. مقايسة اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد و رفتاردرمانی 
شناختی بر اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتال به سردرد میگرنی. نشرية ارمغان دانش، 25)1(، 83-69.

باخ، پاتريشــیا و موران، دنیل ج. )1396(. ACT در عمل: مفهوم پردازی موردی در درمان پذيرش و تعهد )ترجمة ســارا کمالی و 
نیلوفر کیان راد(. انتشارات ارجمند. 

برادران، مجید.، زارع، حســین.، علی پور، احمد و فرزاد، ولی اهلل. )1395(. اثربخشــی درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش بر همجوشی 
شناختی و شاخص های سالمت جسمانی بیماران مبتال به فشارخون اساسی. فصلنامة روان شناختی، 4)1(، 1-9.

بريس، نیکال.، کمپ، ريچارد و ســلنگار، رزمری. )1389(. تحلیل داده  های روان شناسی با برنامة spss )ترجمة خديجه علی آبادی و 
علی صمدی(. انتشارات دوران.

پرندين، شــیما. )1385(. ساخت و هنجاريابی پرســش نامة کفايت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران ]پايان نامة کارشناسی ارشد[. 
دانشگاه عالمه طباطبايی تهران.

پورعبدل، سعید و صبحی قراملکی، ناصر. )1397(. اثربخشی آموزش مبتنی بر پذيرش و تعهد بر بهبود کفايت اجتماعی دانش  آموز 
دارای اختالل يادگیری خاص. مجلة پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 8)32(، 60-45.

چالمه، رضا. )1392(. کفايت روان ســنجی مقیاس قلدری ايلینويز در دانش  آموز ايرانی: بررسی روايی، پايايی و ساختار عاملی. مجلة 
روش ها و مدل های روان شناختی، 3)11(، 52-39.

حر، مريم.، آقايی، اصغر.، عابدی، احمد و عطاری، عباس. )1392(. تأثیر روش درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد بر میزان افســردگی 
بیماران مبتال به ديابت نوع 2. مجلة تحقیقات علوم رفتاری، 11)2(، 128-121. 

زارع، حسین. )1393(. هنجاريابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی گیالندرز بر اساس الگوی بوهرنشتات. فصلنامة پژوهش های 
روان شناسی اجتماعی، 4)15(، 28-17.

کیهانی، علی.، رسولی آزاد، مراد.، ناصرمقدسی، عبدالرضا و امیدی، عبداله. )1398(.تأثیر درمان مبتنی بر پذيرش تعهد بر همجوشی 
شــناختی، عالئم اضطرابی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتال به مولتیپل اسکلروزيس. دوماهنامة علمی – پژوهشی فیض، 23)4(، 

.388-380
محمدی، نوراهلل. )1385(. بررســی مقدماتی شاخص  های روان سنجی پرســش نامة پرخاشگری باس ـ پری. مجلة علوم اجتماعی و 

انسانی شیراز، 25)4(، 151-131.
مش، اريک جی و ولف، ديويد ای. )1391(. روانشناسی مرضی کودک )ترجمة اصغر فروع الدين عدل و محمد مظفری مکی آبادی(. 

انتشارات رشد.

Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2009). Applied behavior analysis for teachers (8th ed.). Pearson.

Albayrak, S., Yildiz, A., & Erol,S. (2016). Assessing the effect of school bullying prevention programs on 
reducing bullying. Journal of children and youth services review, 63, 1-9.

Albuhairan, F., Abbas, O.A., Elsyeed, D., Badri, M., Alshahri, S., & de vires, N. (2017). The relationship of 
bullying and physical violence to mental health and academic performance: A cross- sectional study among 
adolescents in kingdom of Saudi Arabia. International journal of pediatrics and adolscenct meidince, 4(2), 
61-65.

Block, W.A., Wilson, K.G., Stroassli, R.D., & Meneil, J.W. (2014). A preliminary investigation of the use of 
acceptance and commitment therapy in group treatment for social phobia. International journal of psychology 
and psychological therapy, 6(3), 397-416.

Bosworth, K., Espelage, D., & Simon, T. (1999). Factors associated with bullying with bullying behavior in 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

47
 ë 82 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 تابستان 

middle school students. Journal of early adolescence, 19(3), 341-362.

Bond, F., Hayes, S., Baer, R., Carpenter, K., Guenole, N., Orcutt, H., Waltz, T., & Zettle, R. (2011). Preliminary 
Psychometric Properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A Revised Measure of Psychological 
Inflexibility and Experiential Avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.

Eastman, M., Foshee, V., Ennett, S., Sotres-Alvarez, D., Reyes, H. L. M., Faris, R., & North, K. (2018). Profiles 
of internalizing and externalizing symptoms associated with bullying victimization. Journal of adolescence, 
65, 101-110.

Esplage, D., & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence. Journal of emotional 
abuse, 2(2-3), 123-142.

Gomez-Ortiz, O., Romera-Fliex, E-M., & Ortega-Ruiz, R. (2017). Multidimensionality of social compentece: 
Measurment of the construct and its relationship with bullying roles. Revista de piscodidatica (Englished), 
22(1), 37-44.

Griffin, R.S., & Gross, A.M. (2004). Childhood bullying: current empirical findings and future directions for 
research. Journal of aggression and violent behavior, 9(4), 379-400.

Guillanders, D., Ashleigh, K.S., Margaret, M., & Kristen, J. (2015). Illness cognitive, cognitive fusion, 
avoidance and self –compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeous sample of adults, 
after cancer. Journal of contextual behavior science, 4(4), 300-311. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2015.07.003

Halliburton, A. E., & Cooper, L. D. (2015). Applications and adaptations of Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) for adolescents. Journal of Contextual Behavioral Science, 4(1), 1-11.

Hayes, S. C., Bissett, R. T., Korn, Z., Zettle, R. D., Rosenfarb, I. S., Cooper, L. D., & Grundt, A. M. (1999). 
The impact of acceptance versus control rationales on pain tolerance. The psychological record, 49(1), 33-47.

Hayes, L., & Rowse, J. (2008). Acceptance and commitment therapy: Experimental adolescent group. 
Associating for contextual behavrioal science website: http://contextualpsychology.org/treatment-protocols. 

Hayes, S.C., Levin, M., Plumb, J., Boulanger, J., & Pistorello, J. (2011). Acceptance and commitment therapy 
and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive 
therapy. Behavior therapy, 44, 180-198. 

Hayes, S.C., Louma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: 
Model, processes. and outcomes. Behavior research and therapy, 44(1), 1-25. 

Herbert, J., & Forman, E. (2011). Acceptance and mindfulness in behavior therapy. John Wiley & Sons. 

Jolliffe, D., & Farrington, D.P. (2011). Is low empathy related to bullying after controlling for individual and 
social background variables?. Journal of adolescence, 34(1), 59-71.

Junttila, N., Vauras, M., Niemi, P. M., & Laakkonen, E. (2012). Multisource assessed social competence 
as a predictor for children’s and adolescents’ later loneliness, social anxiety, and social phobia. Journal for 
educational research online, 4(1), 73-98.

Maunder, R.E., & Crafter, S. (2018). School bullying from a sociocultural perspective. Aggerssion and violent 
behavior, 38, 13-20.

Mayberry, M. L., & Espelage, D. L. (2007). Associations among empathy, social competence, & reactive/
proactive aggression subtypes. Journal of Youth and Adolescence, 36(6), 787-798.

MC Cracken, LM., Dasilva, P., Skillicom, B., & Doherty, R. (2014). The cognitive fusion questionnaire: A 
preliminary study of psychometric properties and prediction of functioning in chromic pain. The clinical 
journal of pain, 30(10), 894-901.

Olweus, D. (2013). School bullying: Development and some important challenges. Annual review of clinical 
psychology, 9, 751-780.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

48
ë شمارة 82

ë سال بیست ویکم 
ë تابستان 1401

1. Mash & Wolf
2. bullying
3. Papanikolaou
4. aggressive behavior
5. Bosworth
6. Olweus
7. Griffin & Gross
8. Shellard
9. Parson
10. bully
11. victim
12. Eastman
13. Albayrak
14. Maunder & Crafter
15. Ramya & Kulkarni
16. AlBuhairan
17. social competence
18. Gomez-Ortiz
19. Junttila
20. cognitive fusion
21. mental flexibility

پینوشتها.....................................................................................
22. Hayes
23. Guillanders
24. acceptance and commitment 

training (ACT)
25. experiential avoidance
26. ACT
27. Bach & Moran
28. cognitive defusion
29. Bond
30. Herbert & Forman 
31. Zarling
32. Block
33. Takahashi
34. The Illinois bullying scale (Ibs)
35. Esplage & Holt
36. Achenbach Children Behavioral 

Check List (CBCL)
37. Felner
38. system
39. Hayes & Rowse
40. Levene's test

41. Box's Test of Equality of 
Covariance Matrices

42. Wilks' Lambda

 43. قاعدة کلی برای معناداری آزمون های
 آماری سطح معناداری کمتر از 0/05
 است. با توجه به اينکه در اين تحلیل

دو متـغیر وجـود دارد، بر اسـاس 
تصحیح بنفرونی، سـطح معناداری 

/  است. /0 05 0 025
2

= قابل قبول 

44. Smith & Sharp
45. Jolliffe & Farrington
46. McCracken
47. Kashdan & Rottenberg
48. Dubois & Felner
49. Raino
50. Mayberry & Espelage
51. Peace
52. Alberto & Troutman
53. Halliburton & Cooper

Papanikolaou, M., Chatzikosma, T., & Kleio, k. (2011). Bullying at school: The role of family. Procedia-social 
and behavioral sciences, 29, 433-442.

Parson, D.S. (2015). School bullying and teacher professional development (No. 3734309) ]Doctoral 
dissertation, Walden University[. ProQuest Dissertations Publishing.

Peace, J. S. (2016). Why we to take a behavior analytic perspective on bullying. Behavior Analysis Quarterly, 
2(3), 22-30.

Raino, S.S. (2008). Factor structure of social competence based upon the perceptions of school psychologists 
(No. 3318492) ]Doctoral dissertation, Northern Arizona University[. ProQuest Dissertations Publishing.

Ramya, S., & Kulkarni, M. (2010). Bullying Among School children: prevalence and association with common 
symptoms in childhood. The Indian journal of pediatrics, 78(3), 307-310.

Shellard, E. (2002). Recognizing and preventing bullying. The informed educator series. Educational research 
series. 

Smith, P.K, & Sharp, S. (1994). School bullying: Insights and perspectives. Routledge.

Takahashi, F., Ishizu, K., Matsubara, K., Ohtsuki, T., & Shimoda, Y. (2020).  Acceptance and commitment 
therapy as a school –based group intervention for adolescents: An open-label trial. Journal of contextual 
behavioral science, 16, 71-79.

Zarling, A.N. (2013). A preliminary trial of ACT skills training for aggressive behavior (No. 3566726) ]Doctoral 
dissertation, The University of Iowa[. ProQuest Dissertations Publishing.



Abstract

Keywords

Educational Innovations
Quarterly journal of

No.82 ë
Vol.21 ë

Summer 2022 ë 

5

The effectiveness of group education based on acceptance and 
commitment on cognitive fusion and social competence of 

bullying adolescents in boarding schools

Acceptance and Commitment- based Education, Cognitive 
Fusion, Social Competence, Adolescents, Bullying

The aim of the present study was to determine the effectiveness of group education 
based on the acceptance and commitment on the cognitive fusion and social competence 
of bullying adolescents in the boarding schools. It was applied research and in terms of 
method, it was an experimental one due to the random assignment of the participants 
in the experimental and control groups. The research population included all the 
students of two boarding schools in Neishābour city who had bullying characteristics 
in the 98-99 academic year. The sample of this study consisted of 30 students of two 
boarding schools in the first-grade high school of Neishābour who were randomly 
selected with no assignment. These students were divided into experimental (N=15) 
and control groups (N=15). Evaluation was done by Gilanders (2010)’s Cognitive 
Fusion Questionnaire, Parandin (2006)’s Social Competence Questionnaire and Illinois’s 
Bullying Scale (2001). Findings of this study showed that the level of significance 
corresponding to all three variables in the group index is less than 0.017, so with the 
information collected and considering the rejection of the null hypothesis, the main 
hypothesis of the study (i.e., acceptance and commitment-based education has a 
positive effect on the social competence and cognitive fusion of bullying adolescents) was 
confirmed with 0.95 confidence. Acceptance and commitment-based education have 
been effective in reducing the cognitive fusion and improving the social competence 
of the bullying adolescents. It is suggested that this research to be conducted on the 
other disorders as well as in the other cities in order to have higher generalizability 
and to identify cultural differences in such studies.
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