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Aims The stress caused by the violent experiences of war not only creates problems for the 
veterans, but also their families and children are indirectly affected by the psychological stresses 
of the war. Children educational problems and, consequently, the educational performance 
of these students is one of the problems in school. This research aimed to determine the 
effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with emphasis on educational 
problems on Academic performance of veterans’ children.
Materials & Methods In this semi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up 
design, 30 male high-school students who were veterans’ children, were studied in Ardakan 
city in the academic year of 2015-16. They were selected by purposive sampling and were 
randomly assigned in experimental (n=15) and control (n=15) groups. First, all participants 
completed the academic performance questionnaire as a pre-test scores.The experimental 
group received 8 sessions of the intervention weekly (2 hours), but there was no intervention 
for the control group. After intervention and two months later, all participants answered to 
academic performance questionnaire again. Data were analyzed by SPSS 21 software using 
repeated measures ANOVA and Benfronny’s post hoc test.
Findings Academic performance scores at the post-test in the experimental group were 

(p<0.001).
Conclusion Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with emphasis on educational 
problems affects on academic performance of veterans’ children.
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  درماناثربخشی 

�عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز

  

یرصالحرضاپور م یاسر

*

 ���  

دانشگاه اردکان، اردکان،  ی،شناس و روان یتیگروه مشاوره، دانشکده علوم ترب

   یرانا

  �� یاردکان یزهرا احمد

، اردکان، دانشگاه اردکان ی،شناس و روان یتی، دانشکده علوم تربمشاورهگروه 

   یرانا

  ��� یریش یمصطف

 ی،دانشگاه آزاد اسالم، واحد اردکان ی،، دانشکده علوم انسانیتیگروه علوم ترب

  یراناردکان، ا

  

  چکيده

تنها مشکالتی برای خود جانباز  استرس ناشی از تجربیات خشن جنگ، نه :فاهدا

ستقیم تحت تاثیر طور غیرم آورد، بلکه خانواده و فرزندان آنها نیز بهوجود می به

تبع  گیرند. مشکالت تحصیلی فرزندان و بهفشارهای روانی ناشی از جنگ قرار می

آموزان در مدرسه یکی از این مشکالت است. این  آن عملکرد تحصیلی این دانش

پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر 

  آموزان فرزند جانباز انجام شد. دانش مشکالت تحصیلی، بر عملکرد تحصیلی

آزمون و آزمون، پسآزمایشی با طرح پیش در این پژوهش نیمه :ها و روش مواد

آموزان پسر فرزند جانباز نفر از دانش ۳۰گیری هدفمند،  پیگیری با روش نمونه

در مدارس متوسطه شهرستان  ۹۴- ۹۵مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

نفر)  ۱۵نفر) و گواه ( ۱۵صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( اردکان انتخاب و به

عنوان  نامه عملکرد تحصیلی به کنندگان پرسش جایگزین شدند. ابتدا همه شرکت

ای را  جلسه۸آزمون کامل کردند. سپس گروه آزمایش برنامه مداخله  نمرات پیش

ای  داخلهصورت هفتگی (دو ساعت) دریافت کردند و برای گروه گواه هیچ م به

  انجام نشد. پس از پایان مداخله و همچنین دو ماه بعد از آن، آزمودنی
ً
 ها مجددا

و  �������افزار  نرم کمک به هانامه عملکرد تحصیلی پاسخ دادند. داده به پرسش

 فرونیگیری مکرر و آزمون تعقیبی بن توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه

  تحلیل شد.

آزمون آموزان گروه آزمایش در مرحله پسکرد تحصیلی دانشنمرات عمل :ها یافته

داری پیدا کرد و این افزایش در مرحله پیگیری  نسبت به گروه گواه افزایش معنی

  .)�>۰۰۱/۰نیز حفظ شده بود (

مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکالت تحصیلی بر  :گیری نتیجه

�رزند جانباز تاثیر دارد.آموزان فبهبود عملکرد تحصیلی دانش

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد تحصیلی، جانبازان ها: کلیدواژه

  

  ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:

  ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

*


	�نويسنده مسئول: �����
�
���	�	�
�

  

�مقدمه

شود، بلکه  استرس ناشی از جنگ، فقط به دوران جنگ محدود نمی

کند که با  های مزمن و حادی را ایجاد می اکنشپس از جنگ، و

شود. تجربه  های جسمانی مشخص می های روانی و آسیب آسیب

ای از قبیل  حوادث خشن دوران جنگ، مشکالت قابل مالحظه

های دیدن زا، خواب یادآوری مکرر و ناخودآگاه حوادث بیماری

نی عودکننده در ارتباط با آن حوادث، بروز رفتار و احساسات آ

 چنانکه گویی آن حوادث مجدد
ً
دادن هستند را ایجاد  در حال رویا

کند  می
���

وجود  تنها مشکالتی برای خود فرد به . تمامی عوامل، نه

طور غیرمستقیم  آورند، بلکه خانواده و فرزندان جانبازان نیز به می

گیرند. مشکالت تحت تاثیر فشارهای روانی ناشی از جنگ قرار می

شان در مدرسه یکی  تبع آن عملکرد تحصیلی دان و بهتحصیلی فرزن

از این مشکالت است 
���

 .  

  عنوان یکی از متغیرهای  عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر آن به

محوری و اساسی در آموزش و پرورش، همواره مورد توجه محققان 

شناسان تربیتی بوده است. تعاریف گوناگونی از عملکرد  و روان

شده یا  ارد. عملکرد تحصیلی، توانایی آموختهتحصیلی وجود د

شود اکتسابی فردی در مسایل مربوط به تحصیل تعریف می
���

. می

توان گفت که عملکرد تحصیلی، موفقیت در گذراندن دروس مختلف 

دادن عملکرد مناسب در جامعه  آموز یا دانشجو و نشان توسط دانش

شده است  و زندگی خود براساس مطالب آموخته
���

. عملکرد 

آموزان تحت تاثیر عوامل متعددی است که از جمله تحصیلی دانش

ها و امکانات  های فرزندپروری، قابلیتتوان به سبکاین عوامل می

خانوادگی و انگیزه پیشرفت اشاره کرد 
��	
���

. بنابراین کیفیت ارتباط 

. تواند عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهدبین والد و فرزند می

برای مثال، نتایج یک مطالعه نشان داده است که معدل تحصیلی 

آموزان  تر از دانش داری پایین طور معنی آموزان شاهد به دانش

غیرشاهد مدارس شاهد است 
���

. نتایج مطالعه دیگری که روی 

لحاظ  انجام شده است، نشان داد که فقدان پدر به سربازانفرزندان 

دهد ز پسران تحت تاثیر قرار میتحصیلی، دختران را بیشتر ا
��

و  

هر چه زمان بیشتری از شهادت پدر بگذرد، معدل تحصیلی 

فت بیشتری پیدا می دانش
ُ
کند  آموزان شاهد ا

����
ای که در . مطالعه

فت تحصیلی دانش
ُ
  آموزان شاهد دوره زمینه عوامل موثر بر ا

بودن میزان  متوسطه انجام شده است، نشان داد که پایین

  بودن انگیزه های قبل، پایین تغیرهای عملکرد تحصیلی در سالم

پیشرفت تحصیلی و فقدان پدر با عدم موفقیت تحصیلی 

مثبت و باالیی داشته است و متغیرهای   آموزان شاهد، رابطه دانش

عدم عالقه به رشته تحصیلی، خودپنداره پایین، سطح تحصیالت 

کمبود امکانات آموزشی پایین مادر، ارتباط کم مادر با مدرسه، 

  یابی معلم رابطه بودن روش تدریس و ارزش مدرسه، نامناسب

 
ً
آموزان داشته است  متوسطی با عدم موفقیت تحصیلی دانش نسبتا

����
شناختی  های روانتاثیر منفی حضور پدری که دارای آسیب .

فرزندان انکارناپذیر است  ناشی از جنگ است، بر عملکرد تحصیلی

����
یج یک مطالعه نشان داده است که حس انسجام و . نتا

  داری از اختالل  طور معنی آموزان بهخودپنداره تحصیلی دانش

پذیرد و دو گروه فرزند جانباز و عادی در آسیبی پدر تاثیر میپس

حس انسجام و خودپنداره تحصیلی با یکدیگر تفاوت دارند 
����

 . 

  می فرزندانشناسایی مشکالت و موانع رشد فرهنگی و عل

ریزی صحیح و متناسب با اهداف شاهد برای نیل به یک برنامه 

عالی تعلیم و تربیت یک ضرورت و شاید تالشی بسیار اندک 

نهادن به مقام شامخ پدران آنها و حفظ دستاوردهای  ارج منظور به

فت اهای زیادی به مس انقالب اسالمی باشد. تاکنون پژوهش
ُ
له ا

های بسیاری، و هزینه اند با آن پرداخته تحصیلی و عوامل مرتبط

ها شده چه در داخل و چه در خارج از کشور، صرف این نوع پژوهش

است؛ اما مساله همچنان به قوت خود باقی است و هرساله با نرخ 

فت تحصیلی در این جامعه مواجه هستیم. فرزندان
ُ
  باالی ا

هایی باشند که بطور بالقوه در معرض آسی توانند بهافراد جانباز می 

شان دارد. پیامدهای منفی در عملکرد فردی، اجتماعی و تحصیلی

درمانگران برای پیشگیری از این پیامدهای منفی، راهکارهای  روان

  هایی کهکنند. یکی از شیوهای متعددی را مطرح میمداخله

  
ً
درمانگران قرار گرفته، درمان مبتنی بر پذیرش  مورد توجه روان اخیرا

تواند در این زمینه  های آن، می عهد است که با توجه به ویژگیو ت

به فرزندان جانباز کمک کند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شش 

شناختی  پذیری روان یند مرکزی دارد که منجر به انعطافآفر

یند عبارتند از: پذیرش، گسلش شناختی، آشوند. این شش فر می
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  ها و عمل مان حال، ارزشعنوان زمینه، ارتباط با ز خود به

متعهدانه 
����
.  

شود پذیرش روانی فرد در مورد تجارب  در این درمان ابتدا سعی می

اعمال کنترلی  احساسات افزایش یابد و متقابالً و  افکارمانند  ذهنی

گونه عملی  شود که هرثر کاهش یابد. به فرد آموخته میونام

اثر است ناخواسته بی اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی منظور به

شود و باید این تجارب یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آنها می

 طور حذف آنها، به برایگونه واکنش درونی یا بیرونی را بدون هیچ

در قدم دوم، بر آگاهی روانی فرد در لحظه حال . کامل پذیرفت

خود  یعنی فرد از تمام حاالت روانی، افکار و رفتار ؛شودافزوده می

شود در مرحله سوم به فرد آموخته می. یابددر لحظه حال آگاهی می

 ،که خود را از این تجارب ذهنی جدا سازد (جداسازی شناختی)

در مرحله چهارم  .نحوی که بتواند مستقل از این تجارب عمل کند به

 برای کاهش تمرکز مفرط بر خودتجسمی شودبه فرد یاد داده می

استان شخصی که فرد برای خود در ذهنش یا د (گسلش شناختی)

تا  شودکمک می به فردقدم بعدی  تالش کند. در ساخته است

طور واضح مشخص  های شخصی اصلی خود را بشناسد و به ارزش

سازی  سازد و آنها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند (روشن

یعنی ، عمل متعهدانه براینهایت، ایجاد انگیزه  در ، وها) ارزش

همراه  شده به های مشخصعالیت معطوف به اهداف و ارزشف

کننده، وسواسی، افکار  افکار افسرده مانندپذیرش تجارب ذهنی 

 های اجتماعیها یا اضطرابمرتبط به حوادث (تروما)، هراس
����
.   

مرور ادبیات پژوهشی حاکی از اثربخشی این شیوه درمانی در 

دیده از جنگ  افراد آسیب و جسمانی م اختالالت روانییکاهش عال

یک مطالعه که با در همین راستا نتایج های آنها است. و خانواده

هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت روان 

جانبازان جنگ انجام شده است، نشان داد که مداخله درمانی قادر 

به کاهش افسردگی جانبازان است 
����

ا . در مطالعه دیگری که ب

هدف بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 

نشانگان تنیدگی در سربازان جنگ مبتال به اختالل استرس پس از 

ضربه انجام شده است، نتایج حاکی از اثربخشی این درمان بود
����

 .

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پذیرش 

دهنده  ی جانبازان نیز نشانهای نخاع های وارده بر آسیب جراحت

تاثیر مداخالت درمانی بود 
��
�

. نتایج مطالعه دیگری که با هدف 

بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان 

آموزان انجام شد، کاری تحصیلی دانش رفتاری بر اهمال -شناختی

ثربخش کاری تحصیلی ا نشان داد که هر دو مداخله بر بهبود اهمال

است، اما اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیشتر از درمان 

رفتاری است  -شناختی
����

که . همچنین شواهد نشان داده است 

ورزی تحصیلی  پذیرش و تعهد موجب کاهش تعللمبتنی بر درمان 

 شودآموزان دارای اختالل یادگیری می دانش
���

 .  

لی آسیب ثانویه در فرزندان و طور ک با توجه به آنچه گفته شد، به

اطرافیان سربازان جنگ، موضوعی است که در چند سال اخیر مورد 

 کمی در این  توجه پژوهشگران قرار گرفته و پژوهش
ً
باره  های نسبتا

انجام شده است. با توجه به اینکه ایران یک دوره طوالنی جنگ 

گ تحمیلی را پشت سر گذاشته است و افراد بسیاری در این جن

ها  اند، انتقال این آسیب شناختی شده دچار آسیب جسمانی یا روان

های ایرانی  به اعضای خانواده، مشکلی است که بسیاری از خانواده

در معرض جنگ را درگیر کرده است. مشکالت تحصیلی که بسیاری 

دلیل وجود یک محیط نامناسب در منزل به آن  از فرزندان جانباز به

خورند  بر می
���

کی از مشکالت شایعی است که در بین فرزندان ، ی

جانبازان وجود دارد. این فرزندان، از حمایت کمتری از سوی 

های ایشان، دخالت کمتری  های خود برخوردارند و خانواده خانواده

کنند و در امور مدرسه مشارکت  در روند تحصیلی فرزند خود می

کمتری دارند 
����

 با وضعیتی . بسیاری از این فرزندان معمو
ً
ال

مواجه هستند که خیلی قادر به تغییر آن نیستند. بنابراین کنترل 

دهند و دچار یک حالت  ها از دست می خود را در مواجهه با موقعیت

توانند وضعیت موجود را عوض کنند.  شوند که نمی نومیدی می

بسیاری از این فرزندان آرزو دارند که پدر و مادر دیگری داشتند و 

دوستانشان شرایط دیگری برای زندگی آنها فراهم بود مانند 
����

 .  

تواند به این فرزندان در پذیرش  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می

وضعیت موجود و کاهش مشکالت تحصیلی ناشی از آن کمک کند. 

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر 

تحصیلی، بر عملکرد تحصیلی  پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکالت

  آموزان فرزند جانباز انجام شد. دانش

�

  ها مواد و روش

 -آزمونآزمایشی با طرح پیش پژوهش کاربردی حاضر از نوع نیمه

آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه در بین کلیه پس

آموزان پسر فرزند جانباز دوره اول و دوم متوسطه شهرستان  دانش

نفر  ۲۶۰اجرا شد که بالغ بر  ۱۳۹۴-۹۵ل تحصیلی اردکان در سا

گیری هدفمند انتخاب شدند  نفر با روش نمونه ۳۰بودند. از بین آنها 

نفر)  ۱۵صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  و به

جایگزین شدند. حجم نمونه با توجه به حداقل افراد الزم برای 

ی و همچنین براساس تعداد شرکت در هر گروه در تحقیقات آزمایش

ای در مطالعات منظور ارایه بهتر برنامه مداخله ها بهمتوسط گروه

پیشین انتخاب شد 
���	���

های ورود به مطالعه شامل . مالک

رضایت همراه هر دو والد،  % پدر، زندگی به۵۰حداقل جانبازی 

های  عدم دریافت برنامهو والدین برای شرکت در پژوهش 

، عدم جانبازی اعصاب و روان پدر و عدم سابقه مشابهای  مداخله

ها با توجه به شناختی در والدین بود. این مالک سایر اختالالت روان

آموزان و مراجعه به پرونده گزارش شخصی والدین و دانش

  ایثارگری جانبازان در بنیاد شهید مشخص شدند. 

به آنها نسبت برگزار شد و  ها جلسه توجیهی برای خانواده ابتدا یک

گذاشتند  بودن اطالعاتی که در اختیار پژوهشگر می به محرمانه

  اطمینان داده شد. 

نامه عملکرد تحصیلی استفاده  آوری اطالعات از پرسش برای جمع

در سال  تیلورو  فامهای  شنامه اقتباسی از پژوه این پرسششد. 

 ۱۳۸۳در سال  درتاجتوسط  عملکرد تحصیلی است کهدر حوزه  ۱۹۹۹

ایران اعتباریابی شد  برای جامعه
����

سئوال  ۴۸. این آزمون دارای 

شامل خودکارآمدی مربوط به عملکرد تحصیلی بعد  ۵است که 

ریزی تحصیلی، فقدان کنترل تحصیلی، تاثیرات هیجانی، برنامه

سنجد. خودکارآمدی تحصیلی  پیامد و انگیزش تحصیلی را می

برآمدن  منظور ازعهده یی خود بهمعنی احساس اطمینان به توانا به

های آموزشی است. تاثیرات هیجانی مقتضیات تحصیلی و فعالیت

ای از هیجانات از قبیل اضطراب و به واکنش فرد در مقابل مجموعه

ریزی شود. برنامهشود که موجب برانگیختی فرد مینگرانی گفته می

برنامه های درسی بر مبنای یک دهی فعالیت تحصیلی شامل سامان

مشخص و قابل اجرا و همچنین استفاده مناسب از زمان برای 

شود. فقدان کنترل پیامد، اعتقاد فرد به  انجام تکلیف آموزشی می

این مساله است که افزایش عملکرد وی منجر به تغییر در نتیجه 

شود. انگیزش تحصیلی هم به نیروبخشی به دلخواه تحصیلی نمی

-ها و دانش گفته مییشتر و بهبود مهارتمنظور مطالعه ب رفتار، به

گیرد. برای اینکه نمرات  ای تعلق نمینمره ۷شود. به گویه 
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

مقیاسی که بار ارزشی منفی در  نامه قابل جمع باشد، دو خرده پرسش

مقیاس های فقدان  آموز داشتند، یعنی خردهعملکرد تحصیلی دانش

گذاری شد.  رهصورت معکوس نم کنترل پیامد و تاثیرات هیجانی به

ای از یک (کامالً مخالفم) تا  درجه۵آموز در یک طیف لیکرت دانش

  دهد. روایی نامه پاسخ می (کامالً موافقم) به سئواالت این پرسش ۵

  

  

نامه با استفاده از نظر کارشناسان متخصص  محتوایی این پرسش

  ی ـلی اکتشافی، روایـحلیل عامـمورد تایید قرار گرفت. همچنین ت

نامه را مورد تایید قرار داد  عاملی این پرسش زه پنجسا
����

  . ضریب 

 ، برای مولفه برنامه۹۲/۰کرونباخ برای مولفه خودکارآمدی آلفای 

، برای مولفه فقدان ۹۳/۰، برای مولفه تاثیرات هیجانی ۷۳/۰ریزی 

و برای نمره  ۷۳/۰، برای مولفه انگیزش تحصیلی ۶۴/۰کنترل پیامد 

محاسبه شد  ۷۴/۰کل مقیاس 
����

 .  

کنندگان گروه آزمایش و گواه به قبل از اجرای پژوهش شرکت

آزمون پاسخ دادند. عنوان پیش نامه عملکرد تحصیلی به پرسش

سپس مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکالت 

جلسه به  ای یک  صورت هفته ساعته، به۲جلسه  ۸تحصیلی طی 

زمایش ارایه شدکنندگان گروه آشرکت
��
	��

). ۱(جدول  

کنندگان گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از  تـرکـش

کنندگان  ای و همچنین دو ماه بعد از آن، شرکتپایان برنامه مداخله

آزمون و عنوان پس نامه عملکرد تحصیلی به هر دو گروه به پرسش

 پاسخ دادند. 
ً
  پیگیری مجددا

و توسط آزمون  �������افزار  ها از طریق نرم تجزیه و تحلیل داده

فرونی، آزمون تعقیبی بن گیری مکرر و تحلیل واریانس با اندازه

  گرفت.صورت منظور بررسی پایداری اثر مداخله در مرحله پیگیری  به

  

  ها یافته

  نفر از گروه گواه  ۴کنندگان گروه آزمایش و  نفر از شرکت ۶تعداد 

  ).۲ول داشتند (جد ۱۵معدل زیر 

  رد ــلکـمـعهای  لفهوـروه در مـآموزان دو گ شــدانات نمرین ـمیانگ

 ـآزمون تقری در پیش یـیلـتحص
ً
  ل ــراحـم، اما در بودند با هم برابر با

  د. واه شـروه گـ، نمره گروه آزمایش بیشتر از گو پیگیری آزمون سـپ

 تبنابراین مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکال

  در وزان ــآم شـات عملکرد تحصیلی داننمرزایش ـباعث اف تحصیلی

  

  

معدل، مطلق و نسبی (اعداد داخل پرانتز درصد هستند)  فراوانیتوزیع  )۲دول ج

گروه آزمایش و گواه (هر گروه  دودر   تحصیالت والدین و درآمد ماهانه خانوادگی

  نفر) ۱۵

  گروه گواه گروه آزمایش  هامتغیر

  معدل

  ۴) ۷/۲۶(  ۶) ۰/۴۰(  ۱۵زیر 

  ۵) ۳/۳۳(  ۶) ۰/۴۰(  ۱۵- ۱۸بین 

  ۶) ۰/۴۰(  ۳) ۰/۲۰(  ۱۸باالی 

  تحصیالت مادر

  ۲) ۳/۱۳(  ۴) ۷/۲۶(  سواد ابتدایی و بی

  ۱) ۷/۶(  ۰  راهنمایی و سیکل

  ۴) ۷/۲۶(  ۷) ۶/۴۶(  دبیرستان و دیپلم

  ۱) ۷/۶(  ۰  فوق دیپلم

  ۵) ۳/۳۳(  ۴) ۷/۲۶(  لیسانس

  ۲) ۳/۱۳(  ۰  ارشد و باالتر

  تحصیالت پدر

  ۰  ۱) ۷/۶(  سواد ابتدایی و بی

  ۲) ۳/۱۳(  ۳) ۰/۲۰(  سیکلراهنمایی و 

  ۷) ۷/۴۶(  ۳ )۰/۲۰(  دبیرستان و دیپلم

  ۰  ۰  فوق دیپلم

  ۵) ۳/۳۳(  ۷) ۶/۴۶(  لیسانس

  ۱) ۷/۶(  ۱) ۷/۶(  ارشد و باالتر

  درآمد خانواده

  ۱) ۷/۶(  ۲) ۳/۱۳(  میلیون ۱کمتر از 

  ۱۰) ۶/۶۶(  ۹) ۰/۶۰(  میلیون ۲الی  ۱بین 

  ۴) ۷/۲۶(  ۴) ۷/۲۶(  میلیون ۲باالتر از 

  جلسه اول

  دو کوه) ی رابطه با اعضای گروه (استفاده از استعارهرآشنایی با اعضای گروه، بیان قوانین گروه، برقرا

  جلسه دوم

هایی که آنها را برای انجامهای بدنی و امیال و وسوسهاحساسات، خاطرات، حسافکار،  آموزان بخواهید دربارهموزان (از دانشآ سنجش مشکالت تحصیلی فعلی دانش

آموزان بخواهید توضیح دهند کهشده (از دانش آموزان برای مقابله با مشکالت بیاندانش دهد، توضیح دهند)، بررسی راهکارهای مورد استفادهامور تحصیلی آزار می

هایی که در امور تحصیلی خود بابعد، موقعیت آموزان باید تا جلسهکنند)، تکلیف (دانش د از چه راهکارهایی استفاده کرده و میمنظور مقابله با مشکالت تحصیلی خو به

  و اثربخشی یا عدم اثربخشی راهکارها را یادداشت کنند) خود شوند، راهکارهای مورد استفادهمشکل مواجه می

  جلسه سوم

انسان در چاه به آموزان در تکلیف از نظر سودمندی یا عدم سودمندی، ایجاد درماندگی خالق (با استفاده از استعارهشده توسط دانش داشتکشیدن راهکارهای یاد چالش به

آموزان ز دانشآموزان کمک کنید تا متوجه این موضوع شوند که مشکل اصلی آنها استفاده از همین راهکارها و رفتارهای کنترلی و اجتنابی است)، تکلیف (ادانش

  مقابله با مشکالت تحصیلی داشته فکر کنند و آنها را یادداشت کنند) برایشان اجتنابی بخواهید درباره هر هزینه و خسارتی که استفاده از راهکارهای کنترلی و

  جلسه چهارم

دادن منظور نشان سنج یا لیموترش بهدروغ ی درون (ذهن)، استفاده از استعارهآموزان، بیان تفاوت بین دنیای بیرون و دنیابندی راهکارهای کنترلی و اجتنابی دانشطبقه

آموزان بخواهید تا مزاحم)، بیان تفاوت رنج پاک و رنج ناپاک، تکلیف (از دانش همسایه عنوان جایگزین کنترل (استفاده از استعاره بودن کنترل، معرفی تمایل به فایدهبی

  همراه افکار و احساسات همراه با آن و اینکه واکنش آنها کنترل بود یا تمایل یادداشت کنند) به را شونددر امور تحصیلی دچار مشکل میی که یهابعد موقعیت جلسه

  جلسه پنجم

تکلیف( افکار و احساسات مشاهدهمنظور ایجاد فاصله بین خود و ذهن و  های اتوبوس یا شیر شیر شیر، تالش بهتالش برای ایجاد گسلش شناختی با استفاده از استعاره

  افکار و احساسات خود بپردازند) سربازان در حال رژه به مشاهده بار، با استفاده از استعاره بعد روزانه حداقل یک آموزان باید تا جلسهدانش

  جلسه ششم

آموزانشطرنج، کمک به دانش صفحه گر، استفاده از استعارهکردن خوِد مشاهده نبا هدف جایگزی، بهترین خود عنوانعنوان زمینه به  معرفی انواع خود و اشاره به خود به

  ".برای درک این موضوع که "تو افکار و احساساتت نیستی

  جلسه هفتم

آموزان د را تصریح کنند)، از دانشهای خوآموزان کمک کنید تا ارزشتشییع جنازه به دانش التحصیلی یا استعارهجشن فارغ ها (با استفاده از استعارهتصریح ارزش

آموزش ،های تحصیلی)ها و هدفبیان تفاوت بین ارزش و هدف (ارزش ،اندها حرکت کردهدر مسیر این ارزش بخواهید بیان کنند که از یک ماه گذشته تاکنون، چقدر

  هایشان بپردازند)ذاری عملی در مسیر ارزشگبعد به هدف آموزان بخواهید تا جلسهتکلیف (از دانش ،هاگذاری در مسیر ارزشهدف

  جلسه هشتم

موانع درونی و بندی موانع در دو دستهها، طبقهبررسی موانع احتمالی رسیدن به اهداف و حرکت در مسیر ارزش ،آموزان و اصالح آنها در صورت نیازبررسی اهداف دانش

  جلسات  تماما، های مدیریت موانعبررسی راه ،بیرونی

  کید بر مشکالت تحصیلیاپروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تخالصه)۱جدول



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �۳۷  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز درماناثربخشی ـــــــــــ
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شد که این افزایش عملکرد در مرحله پیگیری نیز آزمون  پسمرحله 

  .)۳؛ جدول ��۰۰۱/۰حفظ شده بود (

  

دو گروه آموزان  دانش عملکرد تحصیلی اتنمر آماریمیانگین مقایسه  )۳جدول 

  آزمون و پیگیری پسآزمون،  مراحل پیشدر 

 �میزان   پیگیری  آزمون پس  آزمون پیشهامتغیر

مجذور 

  اتا

  دکارآمدی تحصیلیخو

گروه 

 آزمایش

۹۱/۱±۷۳/۲۴  ۷۷/۲±۶۷/۳۱  ۲۲/۳±۶۷/۳۲  

۰۱۴/۱۷  ۳۷۰/۰  

گروه 

  گواه

۱۹/۲±۲۸/۲۴  ۷۶/۱±۶۷/۲۴  ۷۸/۱±۸۰/۲۳  

  عدم) تاثیرات هیجانی(

گروه 

 آزمایش

۷۴/۱±۲۰/۲۲  ۶۹/۲±۶۷/۳۰  ۷۹/۱±۹۳/۳۰  

۰۷۰/۲۵  ۴۶۴/۰ 

گروه 

  گواه

۶۴/۱±۴۷/۲۲  ۷/۱±۰۰/۲۳  ۰۵/۲±۹۳/۲۲  

  یزی تحصیلیر برنامه

گروه 

 آزمایش

۳۳/۲±۱۳/۴۰  ۹۶/۱±۰۰/۵۶  ۲۴/۳±۳۳/۵۴ 

۶۳۸/۳۱ ۵۲۲/۰  

گروه 

  گواه

۹۹/۲±۸۷/۳۷ ۹۴/۱±۰۷/۳۹  ۷۱/۲±۲۷/۳۹  

  کنترل پیامد

گروه 

 آزمایش

۲۲/۲±۹۳/۱۰  ۱۷/۱±۷۳/۱۴  ۱۳/۱±۰۰/۱۵  

۸۵۷/۱۲  ۳۰۷/۰  

گروه 

  گواه

۱۳/۱±۱۳/۱۱  ۲۵/۱±۱۳/۱۱  ۲۹/۱±۴۰/۱۱  

  انگیزش تحصیلی

گروه 

 زمایشآ

۶۴/۳±۵۳/۳۸ ۰۴/۳±۶۰/۴۹  ۲۹/۲±۶۰/۵۱  

۲۵۲/۲۵ ۴۶۵/۰  

گروه 

  گواه

۸۶/۱±۸۰/۳۷  ۰۱/۲±۵۳/۳۸  ۷۱/۳±۰۷/۳۸  

  نمره کل عملکرد تحصیلی

گروه 

 آزمایش

۴۵/۵±۵۳/۱۳۶۵۶/۷±۶۷/۱۸۲ ۶۱/۷±۵۳/۱۸۴ 

*

۶۰۸/۳۲ ۵۲۹/۰  

گروه 

  گواه

۰۶/۵±۵۳/۱۳۳ ۸۱/۴±۴۰/۱۳۶  ۲۴/۷±۴۷/۱۳۵ 

  هابرای همه متغیر �>۰۰۱/۰

  

  بحث 

نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر 

آموزان فرزند مشکالت تحصیلی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش

های آن اثربخش بود. این یافته همسو با جانباز و همه زیرمقیاس

نتایج مطالعات پیشین بود 
���	������

ها . در تبیین این یافته

های مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با هتوان گفت مولف می

آموزان فرزند جانباز به زندگی ایجاد تغییراتی که در نگرش دانش

شان عوض تواند دید آنها را نسبت به مشکالت خانوادگیکند، می می

های غیرقابل تغییر پدر ناشی از جنگ، کند و ضمن پذیرش آسیب

هد سازد های خود در زندگی شخصی متعنسبت به مسئولیت
���

 .

های رویکرد  یکی از زیرمجموعه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

که  بر این اصل استوار است وشود  محسوب می رفتاری -تیشناخ

. شود می اجتناب از درد منجر به ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی

که افکار و  دهدبراساس این تئوری، اجتناب زمانی رخ می

. در این گذاردرفتار می مناسب و افراطی برثیر ناااحساسات منطقی ت

عنوان مداخله  شده به اجتناب هایموقعیت ، مواجهه بادرمان

 شود ای محسوب میهسته
����

. جانبازان، دچار آسیب جسمانی و 

ها به  بیآس نیانتقال اشناختی از دوران گذشته هستند.  روان

در  یرانیا یها از خانواده یاریاست که بس یخانواده، مشکل یاعضا

و از جمله پیامدهای آن مشکالت  کرده است ریمعرض جنگ را درگ

دلیل محیط نامناسب در منزل برای  تحصیلی فرزندان است که به

تحصیلی آنها و در   آمدن انگیزه و باعث پایین آید وجود می آنها به

شود. درمان مبتنی بر نهایت ضعف در عملکرد تحصیلی آنها می

آموزان فرزند جانباز این نکته را متذکر ه دانشپذیرش و تعهد ب

توانند بسیاری از این حوادثی که در گذشته  شود که آنها نمی می

اتفاق افتاده است را تغییر دهند و باید بسیاری از آنها را پذیرفته و 

توانند  در عین پذیرش آنها، به تغییر پیامدهایی که در حال حاضر می

نند، بپردازند. بنابراین مسئولیت گذر از این برای تغییر آنها اقدام ک

  عهده خودشان است. مشکالت و بهبود وضعیت تحصیلی آنها به


	کننده نظریه اصلی  در حقیقت نتایج این پژوهش حمایت� 

(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) بود. چرا که هدف اصلی این 

یدن به بخش حداکثررساندن پتانسیل فرد برای غنا و معنی درمان به

زندگی است. نظریه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر این باور است 

 عملی به و بپذیرید را کنترل شخصیت شماست از خارج که آنچه

باشید  متعهد سازد، می غنی را تان زندگی که
����

 .  

 شناخت، ضمن تا کنند می تشویق را مراجعان �
	درمانگران 

 بیشتر پذیرش با موضعی و ددهن کاهش را جهت با خودبی مبارزه

 کنند. نتایج حرکت جهت ارزشمند یک در بتوانند تا کنند ایجاد را

 که مداخالتی است داده نشان �
	کاربردهای  بررسی در پژوهش

 و تعهد شناخت برای افراد به و دهند می کاهش ای را تجربه اجتناب

 بهبود در کنند، می کمک ارزشمند اهداف پیگیری به نسبت

هستند  زندگی سودمند در گوناگون تمشکال
����

 .	
 مراجع به �

 پایان خویش اضطراب با مرتبط ناراحتی با مبارزه به تا آموزد می

 انتخابی اهداف به را او که هایی فعالیت درگیرشدن در با و دهد


	کند.  اعمال را خود کنترل کند، می تر نزدیک ها) (ارزش زندگی� 

 افکار کاهش با تغییر برای بهتر و یشترب راهبردهای آموزش جای به

 و آگاهی برای تا آموزد می مراجعان به احساسات ناخواسته، و

 مهارت هستند، گونه که همان ناخوشایند احساسات و افکار مشاهده

کنند  کسب
����

. در واقع، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب 

ت پدر آموزان فرزند جانباز، ضمن پذیرش مشکالشود دانشمی

خود، از افکار و احساسات ناخوشایندی که در نتیجه ارتباط 

آید اجتناب کنند و مسایل وجود می نامناسب با پدر در ذهن آنها به

و مشکالت خود را از مشکالت پدرشان جدا کنند. در نتیجه این 

توانند به یک خودمتمایزسازی در ارتباط بین  فرآیند، آنها می

برسند و بپذیرند که پدرشان در ایجاد مشکالت خود و پدرشان 

مشکالت آنها و حتی خودش مقصر نبوده است و بنابراین مشکالت 

ناشی از جنگ در پدر را جزئی از زندگی خود و پدرشان تلقی نکرده و 

  از نشخوار فکری در مورد آنها رهایی یابند.

تا  است راهبردهایی مستلزم های ناشی از جنگ آسیب که آنجا از

روند  با سازگاری قدرت حفظ به قادر را انباز و اطرافیان ویج فرد

 در را موثری نقش تواند می شناختی روان های آموزش کند، درمان

 بر مبتنی درمانی رویکرد در خصوص به کند. ایفا هدف این تحقق

 خورده، شکست عنوان به هرگز مراجع است معتقد که تعهد و پذیرش

شود، این امر بهتر محقق  نمی ریستهنگ امید از دور یا دیده آسیب

 که وجود دارد از توانمندسازی نوعی همیشه رویکرد این شود. در می

 همه دسترس در را پرمعنایی و غنا ها، ارزش بر مبتنی زندگی

 نه است، شده نظر گرفته در زندگی از جزئی . همچنین درد،داند می
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۱۰دوره                    پژوهشی طب جانباز - نامه علمی صلف

 یک اسطهو به و پیشرفت آن از شدن خالص برای خارجی وجود یک

 فزاینده، انتخاب بلکه نشده است، تعریف موفقیت از مطلق سطح

 در ارزشمند زندگی یک برای جلو،  به رو گام و زمان حال دربرگیرنده

است  تاکید مورد رویکرد این
����
توان گفت درمان بنابراین می .

-مبتنی بر پذیرش و تعهد در این پژوهش موجب شده تا دانش

علت یافتن معنایی برای مشکالت خود و  ز، بهآموزان فرزند جانبا

پدرشان و با درنظرگرفتن ارزشی که پدر با ایثار خود در جامعه بر 

جای گذاشته است، عالوه بر پذیرش مشکالت پدر، یک گام فراتر از 

های خود و پدرشان ارزش و معنی  پذیرش برداشته و برای درد و رنج

ها احساس رد و رنجقایل شوند و در نتیجه از پذیرش این د

خوشایندی نیز داشته باشند. این احساس معنی در درد و رنج نیز 

تواند برای آنها انگیزشی باشد تا بهتر با مشکالت تحصیلی خود می

عنوان راهی  مقابله کنند و رسیدن به پیشرفت تحصیلی باالتر را به

  برای جبران زحمات پدر خود در نظر گیرند.

 ضمن تعهد، و بر پذیرش مبتنی درمان گروهی مداخله اجرای

 فنون کارگیری به با هیجانات، پذیرش منظور به بستری نمودن فراهم

 از رهایی برای افراد آموزش به �
	 های روش سایر آگاهی و ذهن

 تجارب و عواطف حذف و کنترل برای تالش و حاصل بی مبارزه بند

تعهد  آن دنبال هب و هاارزش پیگیری به را افراد و پردازد می منفی

کند  می ترغیب هاارزش مبنای بر عمل به نسبت
����
-می نتیجه در .

 زندگی کیفیت هایافزایش مولفه به منجر امر این که گفت توان


	رویکرد  توانمی رو این شود. ازمی تحصیلی در فرزندان جانباز� 

توانمندی تحصیلی  ارتقای منظور به مناسب مداخله یک عنوان را به

طور که اشاره شد، این رویکرد با  رزندان جانباز در نظر گرفت. همانف

آموزان فرزند جانباز نسبت به مشکالت آگاهی دانش افزایش ذهن

شناختی پدرشان، به آنها  تحصیلی خود و ارتباط با مشکالت روان

دهد که مشکالت پدر خود را بهتر تحلیل کرده و این امکان را می

ه مشکالت خود و محیط اطرافشان شناخت بیشتری نسبت ب

دست بیاورند و در نتیجه برای مقابله با آنها آمادگی بیشتری  به

  داشته باشند. 

شده در این  های انجامدلیل محدودبودن پژوهش وجود بهبا این 

ها به همه فرزندان شود قبل از تعمیم این یافتهزمینه، پیشنهاد می

 های مشابه دیگری دجانباز، پژوهش
ً
ر فرزندان جانباز، خصوصا

تفکیک درصد و نوع جانبازی پدر انجام شود.  آموزان دختر و بهدانش

 -گری مانند کیفیت رابطه والددر این پژوهش متغیرهای مداخله

 مادر
ً
-اقتصادی دانش- فرزند و وضعیت اجتماعی -فرزند خصوصا

آتی های شود پژوهشآموزان کنترل نشده بود. بنابراین پیشنهاد می

گری از این قبیل را در مطالعه خود در نظر گیرند. متغیرهای مداخله

محدودیت دیگر این مطالعه، عدم تفکیک جانبازان دارای اختالل 

از سایر جانبازان بود. با توجه به تاثیر این  �����آسیبی  پس

شود  اختالل بر عملکرد فردی و خانوادگی جانباز، پیشنهاد می

طور  ای پذیرش و تعهد را به زش برنامه مداخلههای آتی آموپژوهش

آسیبی  آموزان فرزند جانباز دارای اختالل پس اختصاصی برای دانش

شود این برنامه مورد مطالعه قرار دهند. همچنین پیشنهاد می

ای در مدارس شاهد و ایثارگر برای فرزندان جانباز انجام شود مداخله

های آموزشی خود برای در برنامه و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز

  ای استفاده کند.فرزندان جانباز از این شیوه مداخله

  

  گیری نتیجه

مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مشکالت تحصیلی، بر 

  آموزان فرزند جانباز موثر است.  بهبود عملکرد تحصیلی دانش

  

وهش، والدین کنندگان پژاز کلیه فرزندان شرکتتشکر و قدردانی: 

آنها و همچنین مسئوالن مدارسی که ما را در انجام این پژوهش 

  یاری رساندند سپاسگزاریم.

رضایت والدین برای شرکت فرزندشان در پژوهش  تاییدیه اخالقی:

بودن  آموزان نسبت به محرمانهجلب شد و به کلیه دانش

  اطالعاتشان اطمینان داده شد.

  ین خصوص تعارض منافعی ندارند.نویسندگان در اتعارض منافع: 

یاسر رضاپور میرصالح (نویسنده اول)، پژوهشگر  :سهم نویسندگان

اردکانی  زهرا احمدی %)؛۵۰( تحلیلگر آماری/شناس اصلی/روش

مصطفی  %)؛۲۵(ه/نگارنده بحث دم(نویسنده دوم)، نگارنده مق

  .%)۲۵( شناس/پژوهشگر کمکی شیری (نویسنده سوم) روش

عتبار مالی این پژوهش توسط نویسندگان تامین شده امنابع مالی: 

  است.

  

�منابع

��� ����	���
������� ������	���������� ��� ��������
��

����������	��������	���	�	 ������������! ���"����	����#�


����$��	%� �&'$	�'��� ������'�	��� ($�� ��� ��%�

	�����	�����	�����)�	���*$�%'������++,-./012#�333��3��

.��������4����)'$��	����$��		�� '�	����	����%����%��

�������%�����))����	���(	�����	�������5�����	������

�+,1-�/6012#7�+�./��

7���������8�	�8�����������9��%�����:��'�����9�����

���	�����$	�'��'�	�����������	����(�	&���%�%$�������

��� �	 %�	�� ��� $�&������&� �	� 	�� 9;�%� <������	&� ���

���=��%�0.3�.2����%�>������.3�7-�30�2#76�6.��?������@�

6�� ���	����� ���� �� !���	� *A�� ��	���	������ ��%� ����

�� ��	%� �������� ��'$���	�� ��� ��������'� ���%'���

$����'�������*% ����&�������++3-,.0�2#77�63��

B�� ��'���� ���5����;�� 9�� ���'��8�� ��� ���	���� ����	����

���%'�������������&���%��	���������	����"�	�����%'���

�����'�	� �'���� �	 %�	�� ��� � ����� <������	&�

'%����� ������� .3�.��7�� )���� �� �%� *% ���

.3�7-�70,2#1.+�6���?������@�

1�� !����� ���� ���%� ���� �� 4�&�'�� *�� ���� :�� >�� � 9���

C������9�� 9� �����	 %�����' �	�����'�%�� ����&���� ���

	��"�	����$�������%�8	"��$��������	��������	� ��

����'�	� ��%� ���%'��� ����������&� ��� ���%'���

$����'�������
�����&������.3�6-B.072#.+B�73,��

/�� ! �&� ��� ��	��� >��� ��&�9�� C�	�������� 9��%'��� ����

����$	�� � 	���'� �� ���%'��� '�	���	����� ��%�

���%'��� �����'�	#� �%��	���� ��%� �%%�	��� ���	���

C����)�%���%����������.3�3-.3012#166�B7��

,�� ��4���%�� ��� 5�=������ ��� >�'$������� ��� ���%'���

$����'������%��%= �	'�	��������%�������	�������%�

��� �����	����� ?�����	�	���@�� �����#� 9���;�

<������	&-��++7��?������@�

+�� �� �%��� :��� 9�	��� �9�� ��8����	&� ��� *�	��%�� ���


'�	��!��� *�D %���>���������%������'���	��&�������

''8��#� >��������� � $$��	��� ��%� � 	 �� % ��	������

�����������*% ������.3��-,�062#B11�1�,��

�3�� ��4���%�� ��� 5�=������ ��� 
��4�4��� ��� C&�'�� ���

>�'$������� ��� ���%'��� $����'���� ��� ����%��� ���

�	�������%� ��� �����	������ �� *% �� �++7-76062#67�13��

?������@ 

���� 9�'�%�� 
9�� !����;�%� 9�� 9'��� ����� �� ���

>�'$������ ���	���� ���� ��� ��� ���%'��� %��$� ���

�	����E� ����%��� ��%� ����	����� ����%���� ��

> ���� � '��.331-+#1��/1��?������@�

�.�� C�	�� ��� �	�����:�� ���� ��� :�� ��� C�� !��������

������ >�� 	� ���� ��� ����� "��� ��%� $���	��� ��'8�	�

%$��&'�	#� *���	�� ��� '���	��&� ����%��� ��%� �	���'�

�$� ���� �� 9'� 9��%� >���%� 9%����� ��&����	�&��

.3�3-6+062#7�3�.3��

�7����8�8;�%��9������='�9��C�=����%���������������

������� ��%� % ��	���� ����� ����$	� ��� ����%��� ���



ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ �۳۹  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز درماناثربخشی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���������	
�����	����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������
��������������� 

�	����� "�	�� ����%��&� 	�� '�� �	���� %����%�� ��%�

���'�������%�����������%��.3�1-�/062#.,7�+3��?������@�

�6�� ��&�� 
>�� C �'�� ���� ���%� ���� ��� %�� 9�� C������ ���

9��$	������%���''�	'�	� 	���$&#���%��� $�������

��%�� 	��'����������������.331-660�2#��.B��

�B�� ������ ���� :������ �*�� ����4�� ��� ��;���� ��� �����

��&����>����������������%��'$�'�	�	�������9��$	����

��%�>�''�	'�	�����$&�����%$����������	��A	�����

���	��9%'����	��	���#�����$��	���%�$�	��	�� 	��'���

�������������.3�7-B�0+2#BBB�17���

�1��C����9���
��� ������������
��������������������	���

*�� 	� ���� ���%�'�;%� ���	����%� 	����� ��� ���$	���� ��%�

��''�	'�	� 	���$&� ���� %��	���� ��%� �'$���'�	� ���

F*�GF)�GF5���	������ ��&����� ��� '��� .3�/-+0
 $$��

�2#/6�,6��

�/��C�������C������� %����9��9;4������������	��������


��%�	�� ��� 9��$	���� ��%� ��''�	'�	� 	���$&� ��� 	��

��	�����	��������	�����"�	���$��������%���= �����$� ����

)�������8����.3�7-��0.2#B1�13��?������@�

�,�� ����� 
��� H�� � I�� I � 
�� ���� C��� C� � J��� >��� I���

9��$	���� ��%� ��''�	'�	� 	���$&� ��%� �����	���

8��������� 	���$&� ��� 	��	'�	�� ���� ���%'���

$������	���	��������
������4�����	��.3�/-./0�2#6,�B,��

�+�� �� ��8%��� 
�� 
�8�������'��4�� 5�� ���	�'�� ���

!��;����������������	�������$	������%���''�	'�	�

	���$&� ��� %�������� ���%'��� $������	���	���� �'����

�	 %�	�� "�	�� �$������ �������� %����%�� 0
C�2�� >����


	��	��C�����.3�1-6012#�B/�/3��?������@�

.3������%���� ��� 
'�	�� ��� : %������ ��'������ $�&����	����

������� ��� �������� $��		�� '�	��� �	���� %����%��� >�'$��

��&�����+,+-73062#77+�6B��

.�������������9�� ��&� C�������� ���� >��� ��� 
 ���%�

�%�	����� ��(�	&�� ��%� %$������#� 9�� ����%��� ��

$��	�	��� ���	��� ���� '��� A	����K�� �� ��'� 
��� ���4��

.3�/-.30�2#6��B���

..�����	�=����)'$��	������'$����%�$��������%�� 	��'�

��' ��	���� ��� �'$���'�	� ��� ���%'��� $����'����

?�����	�	���@�� �����#� 9���'� ��8�	�8�� <������	&-�

.336��?������@ 

.7�� �� ����� ��� �����%�� 9�� !��'���'�%���� ���

*���	������������$	������%���''�	'�	�	���$&����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� '���	��� ��	�����	���� ��� 	�� �	���� ��%�

��%'���"���������� ���9$$��>� ����.3�B-B0.2#+/���.��

?������@�

.6�� ����	�%�&�� ��� :����� 94������ ��� *���	������ ���

���$	���� ��%� ��''�	'�	� 8��%� 	���$&� ���

$�&�������������(�8���	&�����	����E��$� ����)����������

� 8�������	���.3�B-/062#�,7�,��?������@�

.B��:�������*������������I���������H�����9������4�����

��&����>���*���	������������$	������%���''�	'�	�

	���$&� ���� %$������#� >�'$������� �'���� ��%�� ��%�

&� ���� �	������ 9�������	� ���	��� .3�7-�/0B2#BBB�

17��

.1�� ����� �C�� C��� C�� >��������� ��� ����4�%�� ����

9��$	���� ��%� ��''�	'�	� 	���$&� 09>�2� ����

�'$������� 	�� ����� ��� ������ $�	��	�#� 9� $���'����&�

�	 %&����&����������&��.3�7-..0.2#6B+�16��

./�� �	����� ���� *���	� !��� <����� ���$	���� ��%�

��''�	'�	� 	���$&� 	�� 	��	� ����	���	&� �	����� >����	�

�����������.3��-�,062#B//�,/��

.,�� >����	���� 9�� 9	4�����>�� I�� ��� �� ��'�����!����

���� >� $�� ��%� ��%���% ��� �%= �	'�	� ���� .� &����

�����"���� �� ���%�'�;%� ��������� 	����� ��'$������

	��%�	��������� ����	���	���8����������� $��	���$&��

��>��� �	�>������&������.331-/6012#��,3�+���

.+����4����&���9����'����

��9�������
9��������	����

�'��	� �������� ��� ��'$ 	����(�	&�� ������ ��	������%�

���%'��� $����'���� ��� ����� ������� �	 %�	��

��'$������"�	�������'��	���������� ���"���� ���*% ���

.3�B-��0.2#76�6,��?������@�

73�� ��&�� 
>�� 9��$	���� ��%� ��''�	'�	� 	���$&��

���	���������'�	���&����%�	��	���%�"������8���������

��%������	���	���$��������������.3�1-6/012#,1+�,B� 

7��� ������� 9�� ��&�� 
>�� ���	������ ��� 9��$	���� ��%�

��''�	'�	#� )'$����	����� ���� $���	���� ������� ����


����.33,-+072#�7+�B.��

7.�� *���	� !��� ����&	�� ���� 9���� ��� *�$=�� *�� :���� ���

C����� ��� 9��$	���� ��%� ��''�	'�	� 	���$&� ����

��(�	&� %����%��#� ���� ���� �	 %��� ('$���&���� ��

 ����%� 	��	'�	� $��	������ >���� ����� ����	��

.33+-�1062#71,�,B��

�


