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مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درمان مبتنی بر شفقت()CFT
بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای رفتار پرخطر
سپیده برغندان ،1بهمن اکبری ،1جواد خلعتبری ،2علیرضا وارسته

3

 )2گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،ایران
 )3گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،ایران
تاریخ پذیرش1397/4/4 :

تاریخ دریافت1396/8/14 :

چکیده
مقدمه :عوامل زیادی در بروز رفتارهای پر خطر دانش آموزان نقش دارد که از آن جمله می توان به فقدان مهارت های الزم ناام بارد از ایا رو،
هدف از انجام ای تحقیق مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درمان مبتنی بر شفقت( )CFTبر کیفیت زناد ی دختاران نوجاوان
دارای رفتار پرخطر می باشد
مواد و روش ها :طرح پژوهش آزمایشی سترش یافته است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر نوجوان پایه دهم رشاته علاوم انساانی
سال تحصیلی  95-96شهر رشت است که  45نفر به روش نمونه یری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شده و به شکل تصادفی در سه اروه 15نفاره
یعنی دو روه آزمایشی و یک روه کنترل قرار رفتند و از آنان پیش آزمون رفته شد برای روه آزمایشی اول ،درماان( )ACTو اروه آزمایشای دوم،
درمان( ،)CFTطی  8جلسه  90دقیقه ای مداخله صورت رفت سپس از هر سه روه پس آزمون رفته شد ابزارها شامل مقیاس خطرپذیری نوجواناان
ایرانی و کیفیت زند ی بود داده ها از طریق تحلیل کواریانس چند متغیره و تعدیل بونفرونی به وسیله  SPSS vol.16تحلیل شد
یافته های پژوهش :یافته ها نشان می دهند که هر دو درمان بر کیفیت زند ی کل( )P<0.01اثربخش می باشاند و بای اثربخشای دو درماان
تفاوت معناداری می باشد میانگی کیفیت زند ی قبل از درمان  ACTدر روه آزمایش اول  33/87و بعد از درمان  52/3و میانگی کیفیت زناد ی قبال
از درمان  CFTدر روه آزمایش دوم  33/5و بعد از درمان )P<0.01( 44/56 ،می باشد در حالی که در روه کنترل ،میاانگی کیفیات زناد ی افزایشای
نیافته است مقایسه میانگی ها نشانگر اثربخشی بیشتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTدر بعد سالمت روانی در روه آزمایشای اول و اثربخشای
بیشتر درمان مبتنی بر شفقت( )CFTدر بعد سالمت جسمانی در روه آزمایشی دوم در مقایسه با روه کنترل می باشد()P<0.01
بحث و نتیجه گیری :از ای رو به کار بردن هر دو درمان می توانند تاثیر مهمی بر کیفیت زند ی دختاران نوجاوان دارای رفتاار پرخطار داشاته
باشد و منجر به بهبود زند ی آنان شوند

واژه های کلیدی :شفقت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،نوجوان ،رفتار پر خطر
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 )1گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،ایران

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درمان ...سپیده برغندان و همکاران

مقدمه
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کاه باه اختصاار
 ACTخوانده می شود به عنوان یکی از درمان هاای
رفتاری موج سوم است که مای تواناد بار بهزیساتی
روانی ،ساز اری و کیفیت زند ی افراد تاثیر ذار باشد
درمااان مبتناای باار پااذیرش و تعهااد تغییاار افکااار و
احساسات را به جای تغییر شکل محتوا یا فااااراوانی
آن ها می پذیرد  ACTشش فرآیند مرکزی دارد که
منجر به انعطاف پذیری روان شناختی می شود ایا
شش فرآیند عبارتناد از پاذیرش ،سالش ،خااااود
مشاهده ر یا خود بافتااری ،ارتبااب باا زماان حاال،
ارزش هااا و عماال متعهدانااه ماای باشااد( )1اصااول
زیر بنایی ای درمان شامل  )1پذیرش یاا تمایال باه
تجربه درد یا دیگر رویادادهای آشافته کنناده بادون
اقدام به مهار آن ها  )2عمل مبتنی بر ارزش یا تعهاد
توأم با تمایل به عمال باه عناوان اهاداف معنای دار
شخصی پیش از حذف تجارب نااخااااواسته ،اسات
روش های زبانی و فرآیندهای شناختی اسات کاه در
تعامل با دیگر وابستگی های غیرکالمی به شایوه ای
که منجر به کارکرد سالم می شود ایا روش شاامل
تمرینات مبتنی بار مواجهاه ،اساتعاره هاای زباانی و
روش هایی چون مراقبت ذهنی اسات هادف اصالی
ایجاد انعطاف پذیری روانی است ،یعنی ایجاد تواناایی
انتخاب عملای در بای زیناه هاای مختااالف کاه
متناسب تر باشد ،نه ای که عملی صرفاً جهت اجتناب
از افکار ،احساسات ،خاطره ها یا تمایالت آشفته سااز
انجام یا درحقیقت به فرد تحمیل شود()2
در ای درمان ابتدا سعی می شود پاذیرش روانای
فرد در مورد تجارب ذهنی(افکار ،احساسات) افازایش
یابد و متقابالً اعمال کنترلی نامؤثر کااهش یاباد باه
بیمار آموخته می شود که هر ونه عملی جهت اجتناب
یا کنترل ای تجارب ذهنی ناخواسته بی اثر اسات یاا
اثر معکوس دارد و موجب تشدید آن هاا مای شاود و
باید(ای تجارب را بدون هیچ ونه واکنش درونای یاا
بیرونی جهت حذف آن ها) ،به طور کامل پذیرفت به
عبارتی دیگر ،درمانی مبتنی بار پاذیرش و تعهاد باه
افراد ای امکان را می دهد که در وهله اول به تغییار
روابط با تجارب درونیشان ،کاهش اجتنااب تجربای و
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افزایش انعطاف پذیری و افزایش عمل در مسایرهای
ارزشمند بپردازند تغییر روابط با تجارب درونی شاامل
وسعت بخشیدن و وضوح آ اهی درونای اسات( )3در
قدم دوم بر آ اهی روانی فرد در لحظاه حاال افازوده
می شود ،یعنی فرد از تمام حاالت روانی ،افکار و رفتار
خود در لحظه حال آ اهی می یابد در مرحله سوم باه
فرد آموخته می شود که خود را از ای تجاارب ذهنای
جدا سازد(جداسازی شاناخت) باه نحاوی کاه بتواناد
مستقل از ای تجارب عمل کند چهارم تاالش بارای
کاهش تمرکز مفرب بر خودتجسمی داستان شخصای
(مانند قربانی بودن) کاه فارد بارای خاود در ذهانش
ساخته است پنجم ،کمااک به فارد تااااا ایا کاه
ارزش های شخصی اصلی خود را بشناسد و باه طاور
واضح مشخص سازد و آن هاا را باه اهاداف رفتااری
خاص تبدیل کند(روش سازی ارزش هاا) در نهایات،
ایجاد انگیازه جهات عمال متعهداناه یعنای فعالیات
معطوف به اهداف و ارزش هاای مشاخص شاده باه
همراه پاذیرش تجاارب ذهنای ایا تجاارب ذهنای
میتوانند افکار افسرده کننده ،وسواسی ،افکار مارتبط
بااه حوادت(ترومااا) ،هاااااراس هااا و باشااند()4
پژوهش ها نشان داده اند که درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد می تواند بر کیفیت زند ی افراد موثر باشد به
طور مثال سعیدی و خلعتبری( )5در تحقیقی با عنوان
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر سااز اری
و کیفیت زناد ی معلاولی تحات پوشاش بهزیساتی
دریافتند کاه درماان مبتنای بار پاذیرش و تعهاد بار
ساز اری و کیفیت زند ی معلولی اثربخش می باشد
در تحقیقاای دیگاار ،نریمااانی و همکاااران( )5بااه
مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسا و
درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفاه هاای کیفیات
زند ی بیماران وسواسی پرداختناد و باه ایا نتیجاه
رسیدند که درماان تعهاد و پاذیرش کیفیات زناد ی
بیماران مبتال به وسواس را بیشتر افزایش داده است.
از طرفی دیگر ،درماان جدیادی باه ناام درماان
مبتنی بر شفقت یا( )CFTتوسط پال یلبارت( )7بناا
نهاده شده است در سال هاای اخیار دربااره شافقت
مطالعه بسایاری شاده و باه عناوان بخشای صااحب
شواهد تجربی از روان درماانی بیشاتر از قبال ماورد
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استفاده قرار رفته اساااات ایا پدیااااده چنادان
تعجب برانگیز نیسات چاون در  2600ساال ذشاته
تمری شفقت مرکز شافای هیجاانی در سانت هاای
خردمندی جهانی قرار داشته اسات همادلی و تاییاد
هیجانی نیز از دهه ها پیش تاکنون به عنوان بخشای
از مهم تاری مولفاه هاای اثربخشای روان درماانی
شناسایی شده است با ای حال شفقت به عنوان یک
فرآیند در ای چند سال ذشته باوده کاه باه عناوان
نقطه تمرکز اصلی در کار روان درماانی ماورد توجاه
قرار رفته است حجم در حال رشدی از پژوهش هاا
دارد به طور مدام نشان می دهاد کاه چطاور کساب
ذه مشفق می تواند به ما کمک کند تا از دساته ای
از مشااکالت روان شااناختی نظیاار اضااطراب و شاارم
پیشگیری کرده و آن ها را رفع کنیم( )8فعال ساازی
عماادی سااامانه شاافقت ماای تااااااواند شااجاعت و
انعطاااف پااذیری روان شااناختی الزم باارای رو در رو
شدن با چالش های زند ی را فراهم کرده و قدمی به
سوی زند ی معنادار و با نشاب باشد
یلبرت( )7بر اساس روان شناسای تحاولی ،علام
عصب پایه عاطفی ،فلسفه عملی بودیساتی و نظریاه
تکاملی شکلی جامع از رفتاردرمانی تجربای را تادوی
کرده است که به نام درمان متمرکز بر شفقت()CFT
شناخته می شود یلبرت شفقت را به عنوان فرآیندی
چندوجهااای توصااااایف مای کناد کاه از ذهنیات
مراقبت کننده تکامل یافته که در مراقبات والادینی و
پرورش کودک یافت می شود شفقت دارای تعادادی
عناصر هیجانی ،شناختی و انگیزشی نیز هست که در
توانایی ایجاد فرصت هایی برای رشد و تغییر همراه با
مالیمت و مراقبت نقش دارند
یلباارت ،ااوهر و ماهیاات شاافقت را مهربااانی
بنیادی همراه با آ اهی عمیاق از رناب باردن خاود و
دیگر موجودات به همراه آرزو و تالش برای تساکی
آن می داند ای تعریف شامل دو بعد اساسی شافقت
است اولی به نام روان شناسی ماااشغولیت شاناخته
می شود و شامل آ اهی از حضور رنب و دالیال آن و
حساسیت به آن است بعد دوم باه ناام روان شناسای
تسکی شناخته می شاود و شاامل انگیازش و تعهاد
جهت برداشت ام های عینی بارای رفاع و تساکی
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رنجی است که با آن مواجه می شویم( )9با توجه باه
ای که پژوهش هاای انادکی باه طاور مساتقیم باه
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت پرداخته اند به برخی
از مقاالت مرتبط اشاره می شاود باه طااااور مثاال
اثباتی( )10در رساله دکترای خود از ای نوع درمان به
عنوان درمانی موثر و کااربردی ناام بارده اسات .در
مطالعه ای دیگر ،نورباال و همکااران( )11باه بررسای
اثر تعاملی شفقت به خود و نشاخوار فکاری بیمااران
افسرده در درمان مبتنی بار شفااااقت پرداختااااند
یافته های پژوهش آن ها نشاان داد کاه اضاطراب و
افسرد ی روه آزمایش در مطالعاه پیگیاری کااهش
معناداری یافته اند
از طرفی توجه به کیفیت زند ی از جملاه مساا ل
مهم دوران نوجوانی است که می تواند تاثیر به سزایی
در زند ی فردی و اجتماعی آنان داشته باشد کیفیات
زند ی درک شخصی از موقعیات فارد در زناد ی در
فرهنگ و نظام ارزشی اسااات که فرد در آن زند ی
می کند و با اهداف ،آرزوهاا ،ارزش هاایی کاه افاراد
دارند ،در ارتباب است در کیفیت زند ی عواملی چون
سالمت جسامی ،وضاعیت روانای ،میازان اساتقالل،
روابط اجتماعی ،عقاید شخصی و رابطه ای عوامل باا
جنبه های محیطی که افراد در آن زند ی مای کنناد
مطرح می شود کیفیت زند ی به ارزیابی درونی افراد
که در غالب فرهااانگ اجتاااماعی و محیطاای بار
می ردد( )12کیفیات زناد ی ،همانند خاود زناد ی
مفهومی پیچیده و چند بعدی است ساالمت جسمی،
سااالمت رواناای ،روابااط اجتماااعی و کیفیاات محاایط
زند ی از مولفه هاای ساازنده کیفیاات زنااد ی باه
شمار می آیاد( )13کیفیات زناد ی را در ساه حاوزه
عاطفی ،روانی و اجتماعی می توان بررسی کارد بعاد
عاطفی به احسااس خوشابختی و رضاایت از زناد ی
اشاره دارد بعد روانی به معنای دارا بودن یک زناد ی
غنی است که از توانایی های فردی باه دسات آماده
باشد و بعد اجتماعی به احساس ارزشمندی اشاره دارد
که بر اساس جامعه ای که فاااارد در آن زنااااد ی
می کند ،ارزشمند شناخته شاده باشاد( )14از ایا رو
هدف از انجام ای تحقیق مقایسه اثربخشای درماان
مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درماان مبتنای بار
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شفقت( )CFTبر کیفیت زند ی نوجوانان دارای رفتاار
پرخطر می باشد
مواد و روش ها
ای پژوهش آزمایشی ،از ناوع تجربای ساترش
یافته با پیش آزمون و پس آزمون ساااه ااااروهی
می باشد جامعه آمااااری ایا پژوهااااش را کلیاه
دانش آموزان دختر نوجوان پایه دهم ،مقطع متوساطه
دوم ،رشته علوم انسانی که در تراز سنی  15-16سال
قرار دارند و در ساال تحصایلی  95-96در ناحیاه دو
شهر رشت مشغول به تحصیل هساتند را تااااشکیل
می دهند که برای انتخااب نموناه ماورد مطالعاه ،از
شیوه نمونه یری خوشه ای چند مرحلاه ای اساتفاده
شده است بدی صاااورت کاه ابتادا بعاد از ارفت
مجوزهااای الزم از اداه آمااوزش و پاارورش ناحیااه دو
رشت ،از میان مدارس دولتای ناحیاه دو رشات دارای
رشته علوم انسانی به صورت تصادفی ساده دو مدرسه
دخترانه از مقطع متوسطه دوم رشته علوم انسانی(پایه
دهم) انتخاب شد ساپس بارای غرباااالگاااااری و
جمع آوری دانش آموزان دارای رفتار پار خطار چهاار
کالس از هر مدرسه(جمعاً  248نفر) انتخاب شده و با
اسااااتفاده از مقیاااااس خطرپااااذیری نوجوانااااان
ایرانی( )IARSمورد ارزیابی قرار رفتناد بعاد از آن،
تعداد  45دانش آموز نوجوان دارای رفتار پرخطار کاه
در مقیاس ذکر شاده نماره بااالی  63رفتاه بودناد
انتخاب و به شکل تصاادفی در دو اروه آزمایشای و
یک روه کنترل( 15نفر روه آزمایشی اول 15 ،نفار
اروه آزمایشای دوم و  15نفار اروه کنتارل) قارار
رفت و از همه آن ها به وسیله پرسش نامه کیفیات
زند ی( ،)SF-36پیش آزمون رفته شد برای تعیی
حجم نمونه مطالعه حاضر ،بار اسااس روش تحقیاق
دالور( )15که برای تحقیقاات آزمایشای  15نفار باه
ازای هر روه را پیشنهاد می دهد ،با وجاود دو اروه
آزمایشی و یک روه کنترل 45 ،نفار در نظار رفتاه
شد سپس برای روه آزمایشی اول درمان مبتنی بار
پذیرش و تعهد  8جلسه 90دقیقاه ای و بارای اروه
آزمایشی دوم نیز  8جلسه  90دقیقه ای درمان مبتنی
بر شفقت صورت رفت اما روه کنترل تحات هایچ
درمانی قرار نگرفت سپس بعد از پایان جلسات از هر
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سااه ااروه بااه وسااایله پرسااش نامااه کیفیااات
زناااد ی( ،)SF-36پس آزماون رفتاه شاد بارای
تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمااری در دو ساطح
آمااار توصاایفی و اسااتنباطی اسااتفاده شااد در آمااار
توصیفی از نمودار ،میانگی و انحاراف اساتاندارد و در
سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریاانس چناد
متغیره با استفاده از تعادیل باونفرونی جهات بررسای
اثربخشی مداخالت و بررسی معنادار بودن تفاوت قبل
و بعد از اعمال مداخله و مقایسه اثر دو مداخله ،به کار
رفته شد داده های به دست آمده از طریق نرم افزار
 SPSS vol.16مورد ارزیابی قرار رفته اند
منظور از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مطالب
تهیه شده از دو کتاب اکت به زبان ساده(الفبای
درمان مبتنی بر پذیااارش و تعاااااهد) نوشته راس
هریس( )16و منااااظور از درمان مبتنی بر شفقت
مطالب تهیه شده از دو کتاب درمان متمرکز بر شفقت
نوشته پل یلبرت( )7و کتاب درمان مبتنی بر شفقت
به زبان ساده راسل کولتس( )17می باشد
شرایط ورود به مطالعه نیاز عبارتناد از اطمیناان
بخشی در ماورد محرماناه مانادن اطالعاات و آزادی
انتخاب برای شارکت در پاژوهش از نکاات اخالقای
رعایت شده ای پژوهااااش باوده اسات .دارا باودن
مالک های رفتار پرخطر ،عادم دارا باودن اخاتالالت
بالینی باه تشاخیص روان پزشاااک؛ عادم دریافات
آموزش ها و درمان های روان شاناختی قبال از ورود
به پژوهش؛ داشات حاداقل  15ساال و حاداکثر 16
سال؛ مشغول به تحصیالت بودن در مقطع متوساطه
دوم رشته علوم انسانی؛ موافقت دانش آماوزان بارای
شرکت در پژوهش بر اسااس امضاای رضاایت ناماه
کتبی ار دیگر موارد شرایط ورود بودند شرایط خاروج
از مطالعه عبارتند از داشت عالیام ساایکوتیک؛ دارا
بودن مالک های کامل سایر اختالالت روان شناختی
بر اساس DSM_5؛ مصرف داروهاای روان درماانی؛
شاارکت نکااردن در جلسااه درمااانی باارای دو جلسااه
متوالی بدون دلیال موجاه و قابال قباول؛ همکااری
نکردن باا درماانگر و انجاام نادادن تکاالیف اصالی
پیشنهاد شده به وسیله درمانگر بارای جااامع آوری
داده ها از مقیاس خطرپاذیری نوجواناان ایرانای()16

دوره بیست و شش ،شماره سوم ،مرداد 97

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

برای غربالگری و از پرسش نامه کیفیت زناد ی(-36
 )SFبه عنوان پیش آزمون و پاس آزماون اساتفاده
شد
مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ای مقیااس
شامل  38ویه برای سنجش آسیب پذیری نوجوانان
توساط زاده محماادی و همکااران در سااال  1390در
مقابل  7دسته رفتارهاای پرخطار از قبیال خشاونت،
سیگارکشیدن مصارف ماواد مخادر ،مصارف الکال،
رابطه و رفتار جنسی و رایش به جنس مخالف است
که پاسخگویان موافقت یا مخالفات خاود را باا ایا
ویااه هااا در یااک مقیاااس  5زینااه ای از کااامالً
موافقم( )5تا کامالً مخالفم( )1بیان می کنناد اعتباار
مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی( )IARSباه روش
همسازی درونی و با کمک آلفاای کرونبااو و اعتباار
سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشاافی و روش
تحلیل مولفه های اصلی ماورد بررسای قارار رفتاه
است نتایب حاکی از آن است که میزان اعتبار IARS
و خرده مقیاس های آن بارای مقیااس کلای ،0/941
رانند ی خطرنااک  ،0/746خشاونت  ،0/784سایگار
کشیدن  ،0/931مصرف مواد مخادر  ،0/901مصارف
الکل  ،0/909رابطه و رفتار جنسای  0/876و دوساتی
با جنس مخالف  0/835است( )18نماره بارش ایا
مقیاس برای ای تحقیق  62/93است که  63در نظر
رفته شده است یعنی ،افرادی که نماره ای بااالتر از
 63به دست آورند ،دارای رفتار پر خطر می باشند
پرسااش نامااه کیفیاات زنااد ی( )SF-36ایاااا
پرسش نامه که توسط ویر و شاربون در ساال 1992
ساخته شد ه است( )19شامل  36سوال با پاس هاای
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چنااد زینااه ای اساات و دیااد اه فاارد را نساابت بااه
سالمتش می سنجد( )20ترجماه و تعیای پایاایی و
روایی ونه فارسای پرساش ناماه اساتاندارد SF-36
توسط منتظری ،شتاسبی ،وحدانی نیا در سال ،1384
در شهر تهران در افراد سنی  15سال و باالتر انجاام
رفته است مطالعات ایشان از کفایت الزم ای ابازار
جهت استفاده در جامعه ایاران دارد مقیااس SF-36
دارای ابعاد هشت انه عملکرد جسمی ،ایفاای نقاش
جساامی ،درد باادنی ،سااالمت عمااومی ،ساارزند ی،
عملکرد اجتماعی ،ایفاای نقاش هیجاانی و ساالمت
روانی است ،که ضرایب آلفااای ازارش شاده بارای
آن هااا بااه ترتیااب ،0/77 ،0/65 ،0/71 ،0/85 ،0/90
 0/84و  0/77بوده که نشانگر ثبات درونی خوب ایا
ابعاد است بررسی های روان سانجی دیگار از قبیال
روایاای یااابی نیااز توسااط منتظااری ،اااااشتاسبی و
وحدانی نیا( )21صورت رفته اسات ،کاه حکایات از
مناسب بودن ای ابزار دارد مقیاس های ونه فارسی
 F-36به جز مقیاس نشاب( ،)0/65از حداقل ضرایب
اساااتاندارد پایاااایی در محااادوده  0/77تاااا 0/90
برخوردارند آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصالی را
به دست داد که  0/65پراکند ی میان مقیااس هاای
پرسش نامه را توجیه می نمود ایا پرساش ناماه از
پایایی و روایی الزم برخوردار اسات جهات تجزیاه و
تحلیل پرسش نامه به هر عبارت از صفر تا  100نمره
داده می شود که  100بیانگر باالتری سطح عملکارد
ممک است سرانجام ،درصد به دست آمده و میانگی
درصدها در هر بعد محاسبه می شود .در انتها نمارات
خام به نمرات استاندارد شده تبدیل می شود

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درمان ...سپیده برغندان و همکاران
محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد()ACT
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

محتوای جلسات درمان مبتنی بر شفقت CFT
جلسه اول

جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

برقراری ارتباب اولیه با دانش آموزان ،معارفه و برقراری رابطه حسنه ،معرفی ساختار جلسات ،تاکید بر رازداری ،رعایت قوانی روهی و اجتناب از قضاوت و سرزنش و یا
تمسخر دیگران ،رفت رضایتنامه شرکت در پژوهش ،آشنایی با مفاهیم سفر شخصی و ذه چند انه  ،اجرای پرسش نامه های پیش آزمون ،آشنایی با رویکرد درمان
مبتنی بر شفقت و ماهیت شفقت ،فرمول بندی مورد ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل ،مرور تکلیف جلسه قبل ،تعریف شرم ،درک مفهوم خود سرزنشگری ،تفاوت شرم ،احساس ناه و تحقیر ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل ،مرور تکلیف جلسه قبل ،مقایسه مسئولیت پذیری در مقابل تقصیر جویی خود انتقاد رانه ،توجه آ اهی و ریتم تنفس تسکی دهنده ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل ،مرور تکلیف جلسه قبل ،تعریف همدلی ،پذیرش بدون قضاوت ،شناسایی افکار خودآیند منفی ،معرفی تصویر سازی مشفقانه
خالصه جلسه قبل ،ایجاد مکانی ام  ،پرورش خودشفقت ورزی ،تکنیک صندلی خالی ،رفت بازخورد
خالصه جلسه قبل ،معرفی مفهوم شفقت ورزی به خود ،شفقت ورزی به دیگران ،شفقت ورزی از سوی دیگران
شناسایی راهبردهای ایمنی بخش و رفتارهای سلطه پذیرانه و رابطه آن با خودانتقاد ری ،به چالش کشیدن خود از طریق فتگوی سقراطی ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل ،مرور تکلیف جلسه قبل ،نوشت نامه مشفقانه ،تصویرسازی مشفقانه ،تمری شفقت به خود و شفقت به دیگران ،رفت بازخورد ،تشکر از دانش آموزان
برای شرکت در روه و آماده سازی دانش آموزان برای پایان جلسات و اجرای پس آزمون و اتمام جلسه

آزمون چند متغیری المبدای ویلکز اثربخشای درماان
به صورت ترکیبی بررسی می شود و نتایب ای آزمون
نشان می دهد که درمان های ارا ه شاده بار کیفیات
زند ی کل و هریک از ابعاد کیفیت زناد ی اثاربخش
می باشد(جدول شماره )1
سپس با استفاده از آزمون چند متغیاری المبادای
ویلکز اثربخشی درمان به صورت ترکیبی بررسی شد
نتایب ای آزمون نشان می دهد که درمان های ارا اه
شده بر کیفیت زند ی کل و هر یک از ابعااد کیفیات
زند ی(جسمانی و روانی) اثربخش می باشد

یافتههای پژوهش
برای بررسی اهاداف تحقیاق ،جهات مقایساه دو
شیوه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی
بر شفقت بر کیفیت زند ی از تحلیل کوواریانس چناد
متغیری(مانکوا) اساتفاده شاد از ایا رو ابتادا پایش
فرض های ای آزمون بررسی شد در ابتادا مفروضاه
همگنی ماتریس واریانس-کوواریاانس باا اساتفاده از
آزمون ام باکس بررسی شد و نااااتایب نااااشان داد
که ایا مفروضاه برقارار اسات( Mbox=8.714, F6,
 )43964.308=8.714, P=0.230ساپس باا اساتفاده از

جدول ( :)1مشخصه های آماری مؤلفه ای متغیر وابسته کیفیت زندگی ابعاد سالمت جسمی و روانی(=45تعداد)
مولفه ها

کیفیت زند ی کل
سالمت جسمی
سالمت روانی

میانگی
33/87
34/47
33/27

روه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)(ACT
پس آزمون
پیش آزمون
انحراف استاندار
میانگی
انحراف استاندار
6/99
52/3
4/16
4/26
43/27
3/99
9/72
61/33
4/33
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روه درمان مبتنی بر شفقت )(CFT
پیش آزمون
انحراف استاندار
میانگی
3/08
33/5
3/44
33
2/72
34

سطح معناداری
پس آزمون
انحراف استاندار
میانگی
2/73
44/56
2/67
45/20
2/79
43/93

0/001
0/001
0/001

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 1:08 IRST on Tuesday October 23rd 2018

جلسه چهارم

برقراری ارتباب اولیه با دانش آموزان ،معارفه و برقراری رابطه حسنه ،معرفی ساختار جلسات ،تاکید بر رازداری ،رعایت قوانی روهی و اجتناب از قضااوت و سارزنش و یاا
تمسخر دیگران ،رفت رضایت نامه شرکت در پژوهش ،اجرای پرسش نامه های پیش آزمون ،آشنایی با رویکرد  ،ACTفرمول بندی مورد
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،معرفی و بررسی اجتناب تجربه ای و آ اهی از پیامدهای اجتناب تجربه ای ،بررسی و ایجاد درماند ی خالقانه و ارا اه
استعاره انسان در چاه ،بررسی انتظارات دانش آموزان از درمان  ACTو شرح اهداف انسان زنده ،جمع بندی بحث های مطرح شده در جلسه و ارا ه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل ،تشخیص راهبردهای ناکارآمد کنترلگری و پی بردن به بیهود ی آن ها با ارا ه استعاره عاشق
شدن ،تمثیل دروغ سنب و دونات ژله ای؛ توضیح دادن مفهوم پذیرش و تفاوت آن با مفاهیم تسلیم شدن ،شکست ،یاس ،انکار ،مقاومت ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل ،آشنایی با مفهوم همجوشی شناختی و بررسی آمیختگی به خود مفهوم پردازی شده و سلش؛
کاربرد تکنیک های سلش شناختی؛ مداخله در عملکرد زنجیره های مشکل ساز زبان و تمری لیمو لیمو؛ ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل و تمری بیشتر سلش ،معرفی تکنیک های ذهااا آ اهی و باودن در زماان حاال ،تفهایم
کامل تر ای موضوع که کنترل مسئله است نه راه حل و معرفی تمایل به عنوان جایگزینی برای کنترل با ارا ه استعاره اسکیت ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل ،معرفی مفهوم ارزش ها و مقایسه آن ها با اهداف؛ شناسایی ارزش های افاراد باا اساتفاده از
قطب نمای زند ی و حلقه هدف و استعاره مستند هفت روزه و عصای جادویی ،ذه آ اهی و بودن در زمان حال و ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل ،ذه آ اهی و بودن در زمان حال و اسک نور ،بررسای مجادد ارزش هاا ،اهاداف و اعماال
متعهدانه  ،ارایه تکلیف خانگی
خالصه جلسه قبل و دریافت بازخورد از دانش آموزان ،مرور تکلیف جلسه قبل ،مرور ماهیت تمایل و تعهد(آموزش تعهد به عمل)؛ شناسایی طرح هاای رفتااری مطاابق باا
ارزش ها و ایجاد تعهد برای عمل به آن ها مرور تکالیف و جمع بندی جلسات ،در میان ذاشت تجارب اعضای روه با یکدیگر و دستاوردها و انتظاراتی که برآورده نشده و
نشده ،تشکر از دانش آموزان برای شرکت در روه و آماده سازی دانش آموزان برای پایان جلسات و اجرای پس آزمون و اتمام جلسه
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ساااالمت روانی ،در پااااس آزمون تااافاوت وجود
دارد ای تفاوت ها در هر بعد ،به سود دو روه
آزمایشی است

با توجه به جدول شماره  1بی میانگی روه
کنترل و میانگی دو روه آزمایش در متغیرهای
وابسته کیفیت زند ی در ابعاد سالمت جسااامانی و

نام آزمون
المبدای ویلکز

مقدار
0/001

F
0/001

درجه آزادی
22

با توجه به داده های جدول شماره  2میانگی
نمرات کیفیت زند ی دو روه آزمایش و کنترل در
مرحله پس آزمون حداقل در یکی از متغیرهای
کیفیت زند ی تفاوت معناداری با یکدیگر دارد برای
بررسی دقیق تر ،نتایب تحلیل کواریانس در تفاوت
بی دو روه آزمایش و کنترل در هر یک از
متغیرهای کیفیت زنااااد ی در جدول زیر ارا ه
ردیاااده است با تاااوجه به مااایزان سااااطح
معاانی داری( )sig=0.0001که از سطح آلفا 0/01
کوچک تر است ،با احتمال  0/99می توانیم بیان
کنیم که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو

درجه آزادی خطا
52

سطح معناداری
0/0001

درمان مبتنی بر شفقت( )CFTبر کیفیت زند ی کل
و ابعاد کیفایت زند ااای(جسمی و روانی) دخاااتران
نوجوان دارای رفتار پرخطر موثر است و میزان اندازه
اثر( )η2=0.966حاکی از اثربخااااشی باالی ای
شیوه های درمانی است( F=0.966, η2=0.001,
)Lambda=0.0001, P<0.001
برای بررسی فرضیه اصااالی که درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد( )ACTبر کیااافیت زند ی دختران
نوجوان دارای رفتار پرخطر متفاوت از درمان مبتنی بر
شفق( )CFTاسااات ،جااادول شماره  3ارا ه شده
است

جدول شماره  .3تحلیل حاصل از تحلیل کواریانس برای متغیرهای کیفیت زندگی(سالمت جسمی و سالمت روانی) در
مقایسه پس آزمون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت
منبع پراش
سالمت جسمی
خطا
سالمت روانی
خطا

مجموع مجذورات
65/485
342/647
2011/700
745/229

درجه آزادی
1
36
1
36

نتایب جدول شماره  3نشان می دهد بی روه
آزمایش که تحت تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد و درمااااان مبااااتنی بر شفقت در میزان
سالمت جسمی و ساااالمت رواناااای تفاااااوت
معنادار وجااااااود دارد( F(1,36)=6.88), P<0.01,
 )F(1,36)=97.180, P<0.01با توجه به مقایسه
تفاوت میانگی های دو روه درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت نشان داده شده است
افرادی که تحت تاثیر مداخه درمان مبتنی بر
شفقت( )CFTقرار رفتند سالمت جسمی بیشتری
نسبت به مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

میانگی مجذورات
65/485
9/518
2011/700
20/701

F
6/880
97/180

سطح معناداری
0/000
0/000

( )ACTدارند و افرادی که تحت تاثیر مداخله درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTقرار رفتند ،نسبت
به کسانی که تحت مداخله درمان مبتنی بر شفقت
( )CFTقرار رفتند ،سالمت روانی بیشتری دارند
بحث و نتیجه گیری
همان طور که یافته هاااا نشان داد که بی هر
دو شیوه مداخله یعاانی درماااان مبتنی بر پذیرش
و تعهد( )ACTو درمان مبتنی بر شفقت( )CFTو
روه کنترلی که درمانی دریافت نکرده است در
کیفیت زند ی کل و ابعاد جسمی و روانی کیفیت
زند ی تفاوت معنی داری وجود دارد ای نتایب حاکی
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جدول شماره  .2تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین کیفیت زندگی
اندازه اثر
0/966

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( )ACTو درمان ...سپیده برغندان و همکاران

از اثربخشی دو شیوه درمانی بر ابعاد مورد بررسی
است مقایسه اثربخشی دو شیوه درمانی با یکدیگر
نیز نشان داد که بی دو شیوه درمانی در ابعاد جسمی
و روانی تفاوت معنی داری وجود دارد که حاکی از
اثربخشی بیشتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
نسبت به درمان مبتنی بر شفقت در بعد سالمت
روانی کیفیت زند ی و اثربخشی بیشتر درمان مبتنی
بر شفقت نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در
بعد سالمت جسمانی کیفیت زند ی می باشد .به
دلیل جدید بودن درمان مبتنی بر شفقت و عدم وجود
پژوهش هایی که مستقیماً به مقایسه اثربخشی ای
دو درمان(اکت و درمان مبتنی بر شفقت) در خصوص
موضوع مورد بحث پرداخته باشد ،پیشینه ای جهت
مقایسه همسویی یا عدم همسویی نتایب ،ارا ه نشده
است.
اما در خصوص اثربخش تر بودن درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان مبتنی بر شفقت
در بعد سالمت روانی کیفیت زند ی می تواند به ای
دلیل باشد که اصول زیربنایی درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد در راستای افزایش انعطاف پذیری روان
شناختی می باشد به عبارتی دیگر ،ای اصول شامل
 )1پذیرش یا تمایل به تجربه درد یا دیگر رویدادهای
آشفته کننده بدون اقدام به مهار آن ها و  )2عمل
مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به عمل به
عنوان اهداف معنی دار شخصی پیش از حذف تجارب
ناخواسته ،است و چون روش های زبانی و فرآیندهای
شناختی در تعامل با دیگر وابستگی های غیرکالمی
به شیوه ای که منجر به کارکرد سالم می شود موثر
می باشد ،ای روش شامل تمرینات مبتنی بر مواجهه،
استعاره های زبانی و روش هایی چون مراقبت ذهنی
است همان طور که ذکر شد ،هدف اصلی ای درمان،
ایجاد انعطاف پذیری روان شناختی است ،یعنی ایجاد
توانایی انتخاب عملی در بی زینه های مختلف که
متناسب تر باشد ،نه ای که عملی صرفاً جهت
اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطره ها یا تمایالت
آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود
در ای درمان ابتدا سعی می شود پذیرش روانی فرد
در مورد تجارب ذهنی(افکار ،احساسات) افزایش یابد
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و متقابالً اعمال کنترلی ناموثر کاهش یابد به مراجع
آموخته می شود که هر ونه عملی جهت اجتناب یا
کنترل ای تجارب ذهنی ناخواسته بی اثر است یا اثر
معکوس دارد و موجب تشدید آن ها می شود و باید
(ای تجارب را بدون هیچ ونه واکنش درونی یا
بیرونی جهت حذف آن ها) ،به طور کامل پذیرفت در
قدم دوم بر آ اهی روانی فرد در لحظه حال افزوده
میشود ،یعنی فرد از تمام حاالت روانی ،افکار و رفتار
خود در لحظه حال آ اهی می یابد در مرحله سوم به
فرد آموخته می شود که خود را از ای تجارب ذهنی
جدا سازد(جداسازی شناختی) به نحوی که بتواند
مستقل از ای تجارب عمل کند چهارم تالش برای
کاهش تمرکز مفرب بر خودتجسمی داستان شخصی
(مانند قربانی بودن) که فرد برای خود در ذهنش
ساخته اسااات پنااجم ،کمک به فرد تا ای که
ارزش های شخصی اصلی خود را بشناسد و به طور
واضح مشخص سازد و آن ها را به اهداف رفتاری
خاص تبدیل کند(روش سازی ارزش ها) در نهایت،
ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه یعنی فعالیت
معطوف به اهداف و ارزش های مشخص شده به
همراه پذیرش تااجارب ذهاانی ای تجارب ذهنی
می توانند افکار افسرده کننده ،وسواسی ،افکار مرتبط
به حوادت(تروما) ،هراس ها و باشند که منجر به
بهبود کیفیت زند ی و بعد سالمت روانی در افراد
شود.
برای تبیی اثربخش تر بودن درمان مبتنی بر
شفقت در بعد سالمت جسمانی نیز می توان به نتایب
اخیر پژوهش های علوم اعصاب و تصویربرداری
مغزی اشاره کرد که نشانگر ای مسئله است که
تمری تصویرسازی شفقت برای دیگران و خود،
منجر به تغییراتی در قشر پیشانی ،دستگاه ایمنی بدن
و بهزیستی عمومی بدن می شود( )22از آن جا که
استرس و اضطراب با راه اندازی سیستم تهدید و
حفاظت از خود در مغز باعث می شوند که بدن در
حالت دفاعی قرار رفته و با فعال شدن آمیگداال و
محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -آدرنال ،واکنش های
دفاعی مثل جنگ یا ریز فعال شود ،انتظار می رود
که درمان مبتنی بر شفقت با تاامریناتی از قبیل
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شفقات ورزی ،ریتااام تنفااس تساااکی دهنده،
تصویرسازی مشفقانه ،تمری صندلی مشفق و به کار
بردن خود خردمند و خود قدرتمند و خود مالیم ،به
تعویض سیستم فعال در مغز فرد بپردازد بدی
صورت که از سیستم تهدید و حفاظت از خود که منبع
احساسات دشوار و دردناکی نظیر اضطراب ،خشم و
بیزاری است به سیستم تسکی دهند ی ،رضایت و
امید که ما را قادر می سازد تا تعادل خود را دوباره به
دست آوریم و آرامش درونی را تجربه کنیم ،بر ردیم
بدی صورت ،با تمری تکنیک های ذکر شده بدن از
حالت واکنش های دفاعی رها شده و از میزان ترشح
کورتیزول کاسته خواهد شد که ای تغییرات صورت
رفته می تواند منجربه بهبود وضعیت بدنی و
سالمت جسمی در افراد شود
بنا بر ای با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر بهبود
کیفیت زند ی دانش آموزان دارای رفتار پرخطر،
پیشنهاد می شود که به ای نوع درمان ها توجه
بیشتری شده و از آن جا که دهه های اخیر شیوع
رفتارهای پرخطر ،به خصوص در بی نوجوانان و
جوانان به یکی از مهم تری نگرانی های جوامع
بشری تبدیل شده است ،درمان های ای چنی موثر
اعمال شود تا دانش آموزان دارای رفتار پرخطر بتوانند
در شرایط مختااالف و پیچاااایده زنااااد ی بهتر
تصمیم یری کرده و با ذه آ اهی بیشتر و
خردمندانه تر به راه حل های متفاوتی که در پیش
روی خود دارند ،بیندیشند و در نتیجه ،بهتری راه را
که می تواند منجر به برقراری روابط موثر و زند ی با
کیفیت باالتر در جهت زند ی معنادار باشد را انتخاب
کنند از ای رو توجه به دوره حساس نوجوانی و
بهبود کیفیت زند ی یکی از اهداف اولیه درمان در
رابطه با دانش آموزان درای رفتار پرخطر محسوب
می شود بنا بر ای ارتقاء کیفیت زند ی نوجوانان و
توجه به وضعیت روان شناختی آنان برای بسیاری از
درمانگران ،روان شناسان ،اولیای مدرسه و آماوزش و

پرورش از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که
می تواند با اعمال ای نوع درمان ها تاثیر مهمی بر
زند ی نوجوانان به ویژه نوجوانان دارای رفتارهای
پرخطر داشته باشد.
پیشنهادات از جمله محدودیت های ای تحقیاق،
کمبود پیشینه تحقیقاتی در زمینه مقایساه دو درماان
مبتنی بر پذیرش و درمان مبتنی بر شفقت می باشاد
به عاالوه ،یافتاه هاای ایا پاژوهش در خصاوص
نوجوانان بوده است لذا تعماایم یافتاه هاا باه ساایر
نمونه ها و جوامع آماری باید با احتیاب صاورت یارد
لذا پیشنهاد مای شاود کاه در تحقیقاات آتای ،افاراد
سنی مختلف را نیز مورد مطالعه قرار یرند از طرفی
دیگر ،با توجه به ای که ریشه بسایاری از مشاکالت
رفتاری دانش آموزان مربوب به کمبود تواناایی هاا و
مهارت الزم می باشد ،لذا پیشنهاد می شاود درماانی
مبتنی بر پذیرش و تعهاد و شافقت درماانی کاه بار
تکنیک های موثر ذه آ اهی تاکید مای کنناد ،باه
عنوان بخش اصلی برنامه درمانگران پذیرفته شاده و
از افراد دارای صالحیت حاااارفه ای باااارای ارا اه
درمان های یادشده بهره رفته شود چارا کاه ارا اه
درمان های موثر می تواناد تصاورات قاالبی و رفتاار
افااراد جامعااه را در راسااتای بهزیسااتی و همزیسااتی
مسالمت آمیز تغییر دهد
سپاسگزاری
پژوهش حاضر حاصل پایان نامه دکترا از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رشات در ساال تحصایلی ،96-97
رشته روان شناسای ،دانشاکده علاوم انساانی باا کاد
 11720705951001ماای باشااد در ایاا رابطااه از
تمامااااای اسااااااتید و هماااااکاران ب اه خص اوص
ماادیریت و معاونیاااااا مااااادارسی کااه در توزیااع
پرسااش نامااه هااا و ااردآوری داناااااش آمااوزان و
برقاااراری جلسات درماااااانی نهایات همکااری را
داشته اند تاااشکر می شود چرا که بدون همکااری
ای عزیزان هر ز انجام چنی پژوهشی امکاان پاذیر
نبود
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Abstract
Introduction: Many factors, such as the
lack of necessary skills, contribute to the
emergence of high-risk behaviors in
students. The present study aimed to
compare the effectiveness of acceptance
and commitment therapy (ACT) and
compassion focused therapy (CFT) on the
quality of life among adolescents with
high-risk behaviors.

covariance, independent
modified Bonferroni test.

t-test,

and

Results: The results indicated that both
treatments were equally effective in the
quality of life (P<0.01). The ACT group
had the mean life of quality of 33.87 and
52.3 before and after the implementation
of ACT, respectively. Furthermore,
regarding the CFT group, the mean
quality of life was obtained as 33.5 and
44.56 prior to and following the CFT
intervention, respectively. However, no
significant increase was observed in the
control group in terms of this variable.
The results also indicted the higher
efficacy of ACT and CFT in the mental
and physical health dimensions of the
quality of life as compared to the control
group (P<0.01).

Materials & Methods: The present
extended
experimental
study was
conducted on 45 female students studying
humanities at the 10th grade of high school
in the academic year of 2016-2017 using a
pretest-posttest control group design.The
study population was selected by singlestage cluster sampling technique, and then
randomly assigned into three groups of
ACT (n=15), CFT (n=15), and control
(n=15). The two intervention groups were
subjected
to
eight
90-minute
interventional sessions. Data collection
tools included the Adolescent RiskTaking Questionnaire and Quality of Life
Questionnaire SF-36. The three groups
filled out the research instruments before
the implementation of the intervention
and after the end of the eight
interventional sessions in forms of pretest
and posttest, respectively. Data analysis
was performed in SPSS software (version
16) using multivariate analysis of

Conclusion: Based on the findings of the
present study, the combined application of
ACT and CFT can have a significant
impact on the quality of life among the
female adolescents with high-risk
behaviors and improve their well-being.
Keywords: Compassion, Acceptance and
commitment therapy, Adolescent, Highrisk behavior
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