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-بر روابط والد( ACTاثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد )
 نوجوانان پسر شناختیروان فرزندی و سرسختی

 3کیانوش زهراکار، 2صدیقه احمدی، 1حسن حبیبی

 19/07/1399تاریخ پذیرش:  23/10/1398تاریخ وصول: 

 چکیده
روابط  و روانشناختی سرسختی بر (ACTآموزش  مبتنی بر پذیرش و تعهد ) هدف پژوهش بررسی اثربخشی

آزمون بود. روش پژوهش ، نیمه آزمایشی با پیش 1397فرزندی نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه سالِ  _والد 
با نوجوانان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان جعفریه قم بودند. آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری و پس

صورت تصادفی در دو گروه انتخاب شدند و بهدانش آموز  24گیری در دسترس،استفاده از روش نمونه
شد.  ابزار پژوهش، جلسه برای گروه آزمایش اجرا  8در  آموزشی آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه

 ها از طریق( بوند. دادهPCRSفرزند ) _( و ارزیابی رابطه والد AHIشناختی اهواز )مقیاس سرسختی روان
(،  نقش ACTپذیرش و تعهد)  بر مبتنی تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش چندمتغیره، تحلیل کوواریانس

فرزندی  _والد  معناداری در افزایش سرسختی روانشناختی نوجوانان دارد. همچنین این برنامه، بر بهبود روابط
مقیاس تعیین هویت، موٌثر بوده فرزندی )مادر( ، بجزخرده _مقیاس خشم و بهبود روابط والد )پدر( بجز خرده

 (.P<0/05است )

فرزندی، نوجوانان  -آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرسختی روانشناختی، روابط والد: واژگان کلیدی
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 مقدمه
بنیادی و روانشناختی متاثر از تحوالت زیست مرحله نوجوانیاز بین مراحل مختلف سنی، 

ای که رشد تری برخوردار است، مرحلهبررسی بیش که با آن همراه است از ضرورت
های آمیز و رسیدگی جامع به تکالیف رشدی آن به انواع مختلفی از توانمندیموفقیت

و صمیمیانه با والدین نیاز ی مطلوب و داشتن رابطه کارکردی نظیر سرسختی روانشناختی
و ن_؛ والتر و شینار2016، 1دارد )کامتسیویس و کاراگیانوپول (. اگرچه 2017، 2گوال

فردی نظیر سرسختی روانشناختی و روابط های روانشناختی و بینبرخورداری از توانمندی
ی نوجوانی فرزندی جهت داشتن عملکرد مطلوب در انجام تکالیف مختلف دوره_والد

های نظری و حال نتایج حاصل از پژوهشیژه تکلیف تحصیلی ضرورتی تام دارد با اینوبه
های عملکردی تجربی بیانگر این واقعیت است که متاثر از تغییر و تحوالت رشدی و دشواری

ی  ها محروم هستند که این امر زمینهاین دوره، بسیاری از نوجوانان از داشتن این توانمندی
 ؛ 2016، 3ها فراهم کرده است )ایبابیهای تحصیلی را در آنز بدکارکردیای اروز گسترهب

 (. 1395سازنده، نقل از
ی سرسختی روانشناختی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد در دوره

 شودها و باورهای کارکردی تعریف میای از نگرشعنوان مجموعهنوجوانی است که به
ها و ای از نگرشمجموعه(. سرسختی روان شناختی 1396و گلستانه، رستمی، موسوی )

باورهای کارکردی است که از طریق ایجاد انگیزه و افزایش سطح خودکارآمدی در فرد، 
دهد و این فرصت را های دشوار تا حد زیادی افزایش میی وی را با موقعیتتوانایی مقابله

ع کثیر موجود در این مسیر، راهی به سمت رهایی کند که با وجود موانوی ایجاد می برای 
افرادی که از سرسختی روانشناختی برخوردار هستند متاثر   (.2017و تعالی پیدا کند )راهول، 

از نیروهای محرکی و انگیزشی درونی و اعتقاد به توانمندی کارکردی خود، با مشکالت 
عهدانه در جهت غلبه بر آن گام شوند و متمختلف زندگی بدور از هراس بنیادی مواجه می

ی (. فقدان این خصیصه2017، 5رای و گرینینگمک ؛ استوپلیبین،2017، 4دارند )راهولبرمی

                                                            
1. Kamtsios, S., & Karagiannopoulou, E 

2. Walter, O., & Shenaar-Golan, V 

3. Ibabe, I 

4. Rahul, D. B 

5. Stoppelbein, L., McRae, E., & Greening, L 
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های بروز طیفی از آسیبی های نظری و تجربی زمینه شخصیتی بنابر نتایج حاصل از پژوهش
-اعتمادبه نفس و(، خلل در سطح عزت1395کارکردی نظیر خودکارآمدی پایین )عظیمی، 

، 1(، افسردگی )توماسون، هیستاد، جانسون، جانسون، البرگ و اِئید1391قهرود، نفس )شبان
( و کاهش کیفیت 1396پور، های مکرر )تمیمی(، ناکامی1390(، استرس )شفی، 2015

، 2؛ بارتونی، والدس و ساندویک1395شبستری، کند )پاکدامنفردی را فراهم میروابط بین
ی افزایش ختی روانشناختی از طریق افزایش سطح خودکارآمدی فرد زمینهسرس .(2015

یابی به سطوح شکل دستکند و بدینآموزان را فراهم میپشتکار و تالش کارکردی دانش
 ( در پژوهش1395عظیمی )  .(1391)صادقیان،  سازدباالتری از یادگیری را ممکن می

تی را در افزایش انگیزش و عملکرد تحصیلی خویش نقش معنادار این توانمندی روانشناخ
کردن میزان مورد تاکید قرار دادند و تصریح کردند که فقدان این توانمندی ضمن مختل

   کند.های تحصیلی را فراهم میای از بدکارکردیی بروز گسترهیادگیری فرد، زمینه
ملکرد نوجوانان در فردی تاثیرگذار بر عفرزندی یکی دیگر از ابعاد بین _روابط والد 

(. 1396نژاد، قاسمی و سیدخندان، ویژه حوزه تحصیلی است )عیسیابعاد مختلف زندگی به
ای از تعامالت کالمی و غیرکالمی بین طرفین ی گسترهفرزندی دربرگیرنده _رابطه والد 

-ای از قواعد ضمنی و غیرضمنی ارضای نیازهای درونباشد که در چهارچوب مجموعهمی

سازد و با ایجاد امنیتی روانشناختی و محیطی برای فردی طرفین را ممکن میبین _ فردی
بخشی به این سیستم کارکردی پرورش ابعاد طرفین در محیط خانواده، ضمن حفظ و تداوم

سازد )لیندو، براتوون و رشدی و کارکردی فرزندان را در سطوح مختلف زندگی ممکن می
فرزندی یکی از انواعِ تعامالتِ حاکم بر  _یگر روابط والد عبارت د(. به2016، 3الندرس

گیرد و با باشد که متاثر از قواعد تربیتی والدین در طی زمان شکل میسیستم خانواده می
ها را در انجام تکالیف مختلف ایجاد محیطی امن، پرورش ابعاد رشدی فرزندان و عملکرد آن

چایلدس، جاکوب، آرگنت، پاتاالی، _کیکند )ادبروزندگی تا حد زیادی هدایت می
فرزندی و کیفیت آن تحت تاثیر علل و عوامل  _(. روابط والد 2016، 4دیگتون و ولپرت

های های والدگری، سبک فرزندپروری، سیستم نظارتی، مهارتمختلفی نظیر نگرش
                                                            

1. Thomassen, Å. G., Hystad, S. W., Johnsen, B. H., Johnsen, G. E., Laberg, J. C. & 

Eid, J 

2. Bartone, P. T., Valdes, J. J., & Sandvik, A 

3. Lindo, N. A., Bratton, S. C., & Landreth, G. L 

4. Edbrooke-Childs, J., Jacob, J., Argent, R., Patalay, P., Deighton, J., & Wolpert, M 
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ی که فردی، سالمت روانشناختی و شخصیتی، قرار دارد، عواملارتباطی، لذت از تعامل بین
ای مطلوب بین طرفین را تا حد زیادی کاهش ها احتمال داشتن رابطهفقدان هرکدام از آن

(. روابط 1394سازد )حسینی، دهد و تداوم آن را در طی زمان دشوار و حتی غیرممکن میمی
ای که خلل در گونهفرزندی بر تمامی ابعاد کارکردی زندگی نوجوانان تاثیر دارد به _والد 

ها نظیر ای از آسیبکارکردی و کیفیت ساختاری آن، زمینه بروز طیف گستردهماهیت 
سیلوا ؛ منوز2016، 1مشکالت رفتاری )سوزوکی، کیتا، کاگ، تاکیهارا، میساگو و ایناگاکی

(؛ سوءمصرف الکل )چانگالوا، نِدورمو، باراسا 1394(؛ اعتیاد )حسینی، 2016، 2و الگواوربانو
(؛ 1394رفتارهای پرخطر در حیطه اجتماعی و جنسی )حسینی، (؛ 2012، 3پویو پوی

(؛ افسردگی )زونگ، وو، نیای، لی، لیم و 2016، 4غیرکالمی )فیلی _پرخاشگری کالمی 
(؛ خلل در بهزیستی 1394الوار، جوی(؛ خلل در رشد اجتماعی )زرین2016، 5ماهِندارن

(؛ خلل در سطح خودکارآمدی 0162، 6روانشناختی )زونگ، وو، نایی، لی، لیم و ماهندارن
الوار، جویپذیری )زرین(؛ خلل در سطح مسئولیت1393مینا، و قدرت ادراک )مرادیان

( 2015، 7(؛ اضطراب )لونگاریانی2016(؛ خلل در قدرت سازگاری )یزدانی و داریی، 1394
حصیلی شدن عملکرد تها مختلهایی که از میاِن آنکند، آسیبرا در فرزندان فراهم می

تری برخوردار است، عملکردی که متاثر از این آسیب نوجوانان از اهمیت کارکردی بیش
ساختاری تا حد زیادی با ضعف مواجه شده و سالمت کارکردی نوجوانان را تا حد زیادی 

 (.1396کند )بختیارپور، با اختالل مواجه می
ها الگوهای دی در آنفرزن _جهت افزایش سرسختی روانشناختی و تقویت روابط والد 

ی مبتنی آموزشترین این رویکردها، رویکرد کارکردی زیادی وجود دارد که یکی از اساسی
های نظری تاثیرگذاری مطلوب آن ( است، رویکردی که پیشینهACT) 8بر پذیرش و تعهد

سازد )هلمریچ و همکاران، های روانشناختی آشکار میود بسیاری از توانمندیبرا بر به
روابط   تواند مویدِ اثربخشی این رویکرد بر بهبود سرسختی روانشناختی(، که این می2017

                                                            
1. Suzuki, K., Kita, Y., Kagg, M., Takehara, K., Misago, Ch., & Inagaki, M 

2. Muñoz-Silva, A., & Lago-Urbano, R 

3. Changalwa, C. N., Ndurumo, M. M., Barasa, P. L., & Poipoi, M. W 

4. Fili, E 

5. Zhong, X., Wu, D., Nie, X., Li, M., Lim, H. A., & Mahendran, R 

6. Zhong, X., Wu, D., Nie, X., Li, M., Lim, H. A., & Mahendran, R 

7. Lungariani, A 

8. Acceptance & commitment therapy 
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ی مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از انواع آموزشفرزندی این گروه باشد. رویکرد  _والد 
جای به رویکردهای موج سوم است که برخالف رویکرد روانکاوی، رفتاری و شناختی

-فردی قالبهای کارکردی، بر پذیرش درونفتارها و شناختتمرکز بر بینش صرف و تغییر ر

شکل ضمن های طبیعی جسم و ذهن تاکید دارد و بدینالعملویژه عکسهای کارکردی به
و کنارآمدن  زندگی   های غیرضروریسازی فرد جهت رهایی از بسیاری از درگیریآماده
(. رویکرد 2018، 1پونا_و پایوا سازد )جوکاوسدور از هر فشاری ممکن میه ها را ببا آن

محور، های کارکردی و آگاهیگیری از تاکتیکی مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهرهآموزش
پذیری روانشناختی خود را در مواجهه با کند که انعطافاین امکان را برای افراد ایجاد می

در افکار و  شدنهای درونی و بیرونی افزایش دهند و به جای غرقها و محرکموقعیت
های کارکردی خویش و تمرکز خود را بر ارزش،  احساسات آزاردهنده، در قالبی پذیرشی

، 2کند )جونکوس، هینریچ، تاولی، دوفی، گراند، مورگان و کالکوستعهد به اجرای آن می
محور و مبتنی بر پذیرش و تعهد، یکی از انواع رویکردهای بینش آموزش (. رویکرد 2017
ست که از طریق هدایت افراد به پذیرش ابعاد کارکردی و رفتاری خود، زمینه را گرا اعمل

های نابهنجار این ابعاد فراهم ها نسبت به اصالح جنبهبرای ایجاد انگیزه و افزایش تعهد آن
، قدرت آموزشی(. این رویکرد 2013، 3سازد )اسواین، هانکوک، هاینسورت و بوومنمی

دهد و با افزایش خویشتن و ابعاد وجودی خود افزایش میپذیرش افراد را نسبت به 
جای شود افراد بهها، موجب میهای روانشناختی و قدرت مواجهه کارکردی در آنتوانمندی

ها را مورد پذیرش قرار بدهند و پس از مقابله متداوم و غیرموثر با ابعاد غیرقابل تغییر، آن
در مسیر درست فراهم کنند )زارلینگ، بانون و  زمینه را برای اصالح و هدایت آن ،پذیرش

ی بر آموزشهای زیادی در ارتباط با تاثیر این رویکرد (. پژوهش1395ویسی، ؛ 2017، 4بریتا
( در پژوهش 1396پایدار )نیا و ذوقیابعاد مختلف زندگی بشری انجام شده است. مرمرچی

ر افزایش سطح امیدواری ی تا حد زیادی دآموزشخویش گزارش کردند که این رویکرد 
اکت آموزش یند زندگی موثر است. آها در طی فرهای ارتباطی آننوجوانان  و بهبود قالب

های روانشناختی  مآبانه در تقویت توانمندیمحور و پذیرشگیری از اصول آگاهیبا بهره
                                                            

1. Joucos, D. G., & Paiva_Pona, Ed 

2. Juncos, D. G., Heinrichs, G. A., Towle, P., Duffy, K., Grand, S. M., Morgan, M. 

C., Kalkus, E 

3. Swain, J., Hancock, K., Hainsworth, C., & Bowman, J 

4. Zarling, A., Bannon, S., & Berta, M 
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ابعاد مختلف شان را از  و رضایت  تاثیر دارد و تا حد زیادی سطح بهزیستی روانشناختی افراد
-های دیگری نیز نظیر هادی(. پژوهش2013دهد )اسواین و همکاران، زندگی افزایش می

( 1393( و رحمانی، مرادی و مومنی )1395(؛ ویسی )1396کفاش، محمودی و سلیمی )زاده
ها و خصایص کارکردی نظیر، رویکرد بر بهبود بسیاری از توانمندی بودن این  بر کاربردی
صیلی، امیدواری، استرس و نگرانی، افسردگی، سرسختی روانشناختی،  و حتی عملکرد تح
فرزندی تاکید کردند و نقش موثر آن را در کاهش مشکالت  _فردی و والد روابط بین

 تحصیلی، شغلی، زوجی و خانوادگی مورد تایید قرار دادند.
تی روانشناختی و خوبی بیانگر این واقعیت بود که سرسخهای نظری و تجربی بهپیشینه

ویژه بُعد تحصیلی، فرزندی، بر عملکرد نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی به _تعامل والد 
کارگیری (، لذا شناسایی، تدوین و به1395؛ نورانی، 2016تاثیر زیادی دارد )گائوس، 

به نظر می رسد هایی کارکردی جهت تقویت این ابعاد کارکردی ضرورتی تام دارد. برنامه
(، ACTها آموزش رویکرد آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد )هایی که از میان آنرنامهب

فردی، عنوان یک رویکرد نسل سومی موفق در بهبود عملکرد افراد در ابعاد مختلف درونبه
( 2017، 1فردی و خانوادگی )هلمریچ، کونزلر، چمیتورز، کونیگ، بیندر، ویسا و لیاببین
فرزندی نوجوانان  _اداری در تقویت سرسختی روانشناختی و روابط والد تواند تاثیر معنمی

آموزش با توجه به این امر، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا داشته باشد. 
نوجوانان  روانشناختی فرزندی و سرسختی-بر روابط والد( ACTمبتنی بر پذیرش و تعهد )

 پسر، موًثر است؟

 روش 
پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون است طرح 

و با انتساب تصادفی افراد به گروه مداخله و گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری این 
پژوهش شامل تمامیِ نوجوانان پسر مدارس مقطع دوم متوسطه شهرستان جعفریه در سال 

-گیری پژوهش حاضر، نمونهنفر بود. روش نمونه 120بود. تعداداین افراد 1397تحصیلی 

شده تعداد باشد که طی آن پژوهشگر پس از مراجعه به مدارس شناساییگیری در دسترس می
فرزندی  _آموز پسر را که نمرات پایینی در سرسختی روانشناختی و روابط والد دانش 24

                                                            
1. Helmreich, I., Kunzler, A., Chmitorz, A., König, J., Binder, H., Wessa, M., Lieb, 

K 
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صورت تصادفی در  د، بهگرفتند و برای مشارکت در پژوهش حاضر مایل به همکاری بودن
 8نفر( جایگزین شدند.برنامه آموزشی در  12دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه شامل 

دقیقه ای برای گروه آزمایش، اجرا شد. پس از اتمام برنامه، از هردوگروه پس  90جلسه 
آزمون گرفته شد. حضور داوطلبانه و محرمانه ماندن اطالعات، از اصول اخالقی پژوهش 

 ودند. ب

ز: ابزار گردآوری اطالعات (: این AHI)  1الف( مقیاس سرسختی روانشناختی اهوا
( جهت ارزیابی سرسختی روانشناختی افراد در قالب 1377مقیاس توسط کیامرثی در سال )

(. 1393کفایی و حیدری، آکردی، باباییگویه طراحی و اعتباریابی شده است )محمدیان 27
تر اوقات طراحی و ای لیکرت از هرگز تا بیشبر مقیاس چهار درجههای مقیاس مبتنی پاسخ

( 3تر اوقات: ، بیش2اوقات: ، گاهی1ندرت: شود )هرگز: .، بهگذاری مینمره 3تا  0از 
 21و  17، 13، 10، 7، 6(. پاسخدهی به سواالت 1390زاده، پور و حسن)زاهدبابالن، قاسم

در نوسان است  81دامنه نمرات نیز بین صفر تا  شود وگذاری میصورت معکوس نمرهبه
( پایایی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1377(. کیامرثی )1391)بهادری و خیر، 

. گزارش کرد و روایی محتوایی و صوری آن را نیز مورد تایید قرار داده است /76
 (.1393آکردی و همکاران، )محمدیان

 فاین، ،مارکاین پرسشنامه توسط  :(PCRS) 2فرزند _ه والد ب( مقیاس ارزیابی رابط
فرزند در  _گویه برای ارزیابی رابطه والد  24( در قالب 1983در سال ) 3مورلند، و اسچووبل

(. این 1392مهر و مکتبی، ییالق، عزیزیکارگرفته شد )شهنیسنین نوجوانی طراحی و به
ی فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطهمقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن 

های خاص خود را در بر ها و آیتممقیاسها خردهی فرزند با پدر، که هرکدام از آنرابطه
(. مارک و همکاران 1392پور، زاده و عیسیخانزاده، طاهر، سیدنوری، یحییدارند )حسین

های مربوط به مقیاسنباخ برای خرده( پایایی مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرو1983)
گزارش  96/0و برای کل مقیاس مربوط به پدر  94/0تا  89/0مقیاس رابطه پدر با فرزند بین 

تا  61/0های مربوط به مقیاس رابطه مادر با فرزند بین مقیاسچنین برای خردهکردند و هم
یی محتوایی و صوری آن گزارش کردند و روا 96/0و برای کل مقیاس مربوط به مادر  94/0

                                                            
1. Ahvaz Hardiness Inventory  

2. Parent-Child Relationship Scale 

3. Mark, A., Fain, J., Morland, J. R., & Schobell, A 
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ییالق و (. در ایران نیز  شهنی1392خانزاده و همکاران، را نیز مورد تایید قرار دادند )حسین
مقیاس رابطه ( پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلقای کرونباخ برای 1392همکاران )

ردند و روایی محتوایی گزارش ک 92/0و برای مقیاس رابطه مادر با فرزند  89/0پدر با فرزند 
 و صوری آن را نیز مورد تایید قرار دادند.

پروتکل آموزشی مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مبانی و تاکتیک های ارائه شده  
در کتاب های زندانی ذهنت نباش! زندگی کن نوشته ی )جوزف، کیاروچی : لوئیز هایز، 

( و رهایی از زندان ذهن نوشته ی ) متیو 1394،ترجمه افسانه شایسته آذر،2012آن بیلی ، 
( در 1396مک کی ،کاترین سوتکر،ترجمه ساره حسینی عطار، امید خواجه محمود آبادی ،

دقیقه ای تنظیم و بر روی مشارکت کنندگان اجرا شده است پروتکل توسط  90جلسه  8قالب 
( بینش ACTاکت ) پنج تن از اساتید حوزه ی مشاوره و روانشناسی که نسبت به رویکرد

 کافی داشتند مورد تایید قرار گرفت.

 (ACTآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد )مراحل مداخله 

 جلسه محتوای جلسات

 معرفی پژوهشگر و برقراری ارتباط با اعضا گروه-
 بیان قواعد اصلی جلسات شامل: رازداری، احترام متقابل اعضا با یکدیگر -

 اهداف برگزاری جلسات تعریف مولفه های متغیرها و -

1 

 مروری بر تجارب جلسه اول-
 آشنایی با چرخه شش ضلعی پذیرش و تعهد با ذکر مثال های فراوان -

 نمایش کلیپ -
2 

 معرفی و تفهیم آمیختگی )جدی گرفتن افکار( و گسلش) رهایی افکار( -
ها، برگ های روی رودخانه و آشنایی با تکنیک های رها سازی افکار ) اتاق سفید، بادبادک ها، قایق  -

 واگن قطار(
 نمایش کلیپ -

3 
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 مرور بر تجارب جلسه قبل -
 مرحله  پذیرش آموزش داده شد.( 8پرداختن به مفاهیم هم جوش زدایی و پذیرش ) -

 آموزش هیجانات مختلف از طریق کلیپ و پانتو میم -
4 

 مرور بر تجارب جلسه قبل-
و ذهن آگاهی ) آموزش تنفس شکمی،خوردن به صورت توجه درک مفهوم ارتباط با زمان حال  -

 آگاهانه،تمرکز بر زمان حال(
5. 

 مروری  بر تجارب جلسه قبل-
 آشنایی با مفهوم خود به عنوان زمینه )ذهن مشاهده گر( و انجام تکنیک های مربوطه -

6. 

 مرور بر تجارب جلسه قبل-
 شناسایی ارزش های فرد پرداختن به مفاهیم ارزش ها و عمل متعهدانه و -
 نمایش کلیپ عمل میتنی بر ارزش و عمل میتنی برهدف و تفاوت آنها -

7. 

 جمع بندی مفاهیم بررسی شده در طی جلسات قبل  -
 در خواست از اعضا برای توضیح دستاوردهای شان از گروه -

8. 

 هایافته
 هاآزمون به تفکیک گروهو پسهای حاصل از اجرای پیش آزمون های توصیفی داده. شاخص1جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین نوع گروه متغیر

 
سرسختی 
 روانشناختی

 گروه آزمایش
 -751/0 -896/0 7/3 67/41 آزمونپیش

 -285/0 368/0 06/6 25/60 پس آزمون

 کنترل گروه
 643/0 -409/0 20/3 08/41 پیش آزمون

 -24/1 -23/0 72/3 25/41 پس آزمون

 
 
 
 

 نمره کلی
 گروه آزمایش

 -017/0 -663/0 07/5 92/83 آزمونپیش

 321/0 682/0 81/5 5/111 پس آزمون

 268/0 -28/1 82/6 17/84 پیش آزمون کنترل گروه
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رابطه با 
 پدر

 -16/1 952/0 64/5 75/85 پس آزمون

 
 

 عاطفه مثبت
 

 گروه آزمایش
 465/0 -696/0 66/4 5/50 پیش آزمون

 489/0 -804/0 61/4 83/58 پس آزمون

 کنترل گروه
 155/0 -26/1 92/4 25/50 پیش آزمون

 -029/0 -893/0 82/3 92/50 پس آزمون

 
 

 آمیزش پدرانه

 گروه آزمایش
 478/0 -196/0 39/2 5/16 پیش آزمون

 -183/0 -815/0 19/4 33/28 پس آزمون

 کنترل گروه
 481/0 -856/0 22/2 16 آزمونپیش 

 -545/0 -08/1 44/2 17/16 پس آزمون

 
 

 ارتباط

 گروه آزمایش
 -150/0 -25/1 31/2 67/13 پیش آزمون

 225/0 -909/0 93/1 08/20 پس آزمون

 کنترل گروه
 128/0 -834/0 49/2 14 پیش آزمون

 -239/0 -35/1 06/2 33/15 پس آزمون

 
 

 عدم خشم

 آزمایش گروه
 364/0 -69/1 29/1 25/3 پیش آزمون

 839/0 -625/0 42/1 25/4 پس آزمون

 کنترل گروه
 -110/0 -19/1 31/1 92/3 پیش آزمون

 913/0 36/1 15/1 33/3 پس آزمون

  
 گروه آزمایش

 -543/0 567/0 11/8 83/109 آزمونپیش

رابطه با 
 مادر

 
 نمره کلی

 649/0 -746/0 49/6 58/123 پس آزمون

 کنترل گروه
 -043/0 -45/1 55/7 5/99 پیش آزمون

 -087/0 -454/0 61/6 33/101 پس آزمون

 
 

 عاطفه مثبت
 

 گروه آزمایش
 393/0 -553/0 99/2 33/51 پیش آزمون

 489/0 -804/0 61/4 83/58 پس آزمون

 کنترل گروه
 -118/0 -809/0 45/3 58/50 پیش آزمون

 -029/0 -893/0 82/3 92/50 آزمونپس 

 -097/0 -77/0 89/1 83/18 پیش آزمون گروه آزمایش 
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عدم 
سردرگمی در 

 نقش

 -315/0 -651/0 26/2 25/23 پس آزمون

 کنترل گروه
 127/0 -40/1 31/2 42/19 پیش آزمون

 728/0 45/1 78/1 91/19 پس آزمون

 
 

همانندسازی با 
 مادر

 گروه آزمایش
 096/0 -848/0 51/1 42/7 پیش آزمون

 -139/0 -254/0 89/0 67/8 پس آزمون

 کنترل گروه
 255/0 -996/0 07/1 33/7 پیش آزمون

 -392/0 -45/1 19/1 83/7 پس آزمون

 
 ارتباط

 گروه آزمایش
 -097/0 -24/1 50/2 58/22 پیش آزمون

 -005/0 -865/0 15/2 58/29 پس آزمون

 کنترل گروه
 090/0 -16/1 69/2 17/22 پیش آزمون

 -841/0 -635/0 78/1 33/22 پس آزمون

 -شناختی و روابط والدروان سرسختی در هاواریانس خطای برابری فرض پیش بررسی .2جدول 
 فرزندی

 F DF1 DF2 P متغیر

 13/0 22 1 44/2 سرسختی روانشناختی

 60/0 22 1 28/0 فرزندی )پدر( _ والد روابط

 23/0 22 1 55/1 فرزندی )مادر( _ والد روابط

 سرسختی روانشناختی( بر ACTمبتنی بر پذیرش و تعهد ) آموزشتحلیل کواریانس  .3 جدول
 SS DF MS F P منبع

 01/0 62/20 06/276 1 06/276 پیش آزمون -سرسختی روانشناختی 

 01/0 99/150 41/2016 1 41/2016 گروه

   35/13 21 43/280 خطا

بررسی نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد که تفاوت به دست آمده بین دو گروه 
 بر( ACT) تعهد و پذیرش بر آزمایش و کنترل معنادار می باشد. بنابراین آموزش مبتنی

 ، =P 01/0)دارد معناداری تاثیر متوسطه دوم مقطع پسر نوجوانان سرسختی روانشناختی
99/150 =F). 
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 فرزندی _ والد روابط( بر ACTمبتنی بر پذیرش و تعهد ) آموزش نتایج تحلیل کواریانس .4جدول 
 (پدر)

 SS DF MS F P منبع
 029/0 50/5 79/149 1 79/149 پیش آزمون - (پدر) فرزندی _ والد روابط

 01/0 36/147 09/4010 1 09/4010 گروه

   21/27 21 45/571 خطا

نشان می دهد که تفاوت به دست آمده بین دو گروه بررسی نتایج تحلیل کواریانس 
 بر( ACT) تعهد و پذیرش بر آزمایش و کنترل معنادار می باشد. بنابراین آموزش مبتنی

 =P 01/0)دارد معناداری تاثیر متوسطه دوم مقطع پسر نوجوانان( پدر) فرزندی _ والد روابط
، 36/147 =F).  در  هاگروه  یانگینم همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری، تفاوت

  با؛ آمیزش پدرانه 001/0، در سطح آلفای  F= 99/37مقدار   خصوص مؤلفه عاطفه مثبت با
، در سطح آلفای  F= 67/33مقدار   باو ارتباط  001/0، در سطح آلفای F= 96/88مقدار 

خصوص در  هاگروه  ینبهمچنین،. گروه ها استداری بین ؛  دارای تفاوت  معنی001/0
  دارد.نوجود  ی دارتفاوت معن 079/0، در سطح آلفای F= 48/3مقدار   باعدم خشم 

 (مادر) فرزندی _ والد روابط  ( برACTمبتنی بر پذیرش و تعهد ) بررسی اثربخشی آموزش .5 جدول
 SS DF MS F P منبع

 101/0 91/2 20/116 1 20/116 پیش آزمون - (مادر) فرزندی _ والد روابط

 01/0 15/38 22/1503 1 22/1503 گروه

   39/39 21 38/827 خطا

بررسی نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد که تفاوت به دست آمده بین دو گروه 
 بر( ACT) تعهد و پذیرش بر آزمایش و کنترل معنادار می باشد. بنابراین آموزش مبتنی

 =P 01/0)دارد معناداری تاثیر متوسطه دوم مقطع پسر نوجوانان( مادر) فرزندی _ والد روابط
، 154/38 =F). در  هاگروه  یانگینم همچنین نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری، تفاوت

،  F=27 /15مقدار   با عدم سردرگمی نقش،  F=2/39مقدار   خصوص مؤلفه عاطفه مثبت با
 هاگروه  یانگینم تفاوت .دار استمعنی 001/0در سطح آلفای  F=91 /29مقدار   ارتباط با

دار معنی 086/0در سطح آلفای  F=3 /29مقدار   خصوص مؤلفه همانندسازی با مادر بادر 
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در  هاگروه  یندهد که بینشان م یافته ینااست که از نظر آماری قابل اتکا نمی باشد. 
 دارد.نوجود  یدار یتفاوت معنخصوص مؤلفه همانندسازی با مادر 

 گیریبحث و نتیجه
نتایج نشان داد که این رویکرد آموزشی نقش معناداری در بهبود سرسختی روانشناختی 

دارد و تا حد زیادی میزانِ این توانمندی روانشناختی را در این گروه افزایش داده نوجوانان 
عنوان اثربخشی آموزش اکت بر ( در پژوهشی تحت1397اورکی و همکاران ) است. 

پذیری روانشناختی زنان سالمند به این نتیجه رسید که این رویکرد آموزشی از طریق انعطاف
ها افزایش سطح پذیرش و تعهد ارزشی این گروه نقش موثری در تقویت سطح انعطاف آن

دهد. شان را با مسائل و مشکالت زندگی افزایش میایستادگیشکل توانایی و دارد و بدین
( انجام دادند گزارش کردند که 1394ایرانی و همکاران در پژوهشی که در سال )برقی

آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق افزایش سطح پذیرش و تعهد کارکردی این بیمارانِ 
زندگی، نقش موثری در افزایش ابعاد  ها در طیهای آنکردن مسیر ارزشسرطانی و روشن

در تبیین تاثیر معنادار رویکرد سرسختی روانشناختی شامل خودکارآمدی و سرسختی دارند. 
توان گفت که دو عامل مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود سرسختی روانشناختی نوجوانان می

جوانان فراهم کرد که در این برنامه آموزشی زمینه را برای بهبود سرسختی روانشناختی نو
طور شود. آموزشگر در طی جلسات آموزشی مفهوم پذیرش را برای اعضا بهبدان اشاره می

هایی عینی این گیری از مثالکامل روشن کرد و در قالب بحث و گفتمان گروهی و با بهره
ات و های درونی نظیر افکار و هیجانها آشکار ساخت که بسیاری از واقعیتواقعیت را بر آن

توان گامی در ها و اتفاقات بیرونی غیرقابل تغییر هستند و نمیهمچنین بسیاری از واقعیت
تنها تغییری در ها نهجهت حذف آن برداشت. لذا هرگونه تالش برای مقابله با این موقعیت

ها ایجاد نخواهد کرد بلکه صرفا زمینه را برای ایجاد آشفتگی ذهنی و تنش درونی فراهم آن
ای کند. آموزشگر اعضا را تشویق کرد تا با تمرکز بر دنیای درون و بیرونِ خود مجموعهمی

از این عوامل و رویدادها را شناسایی کرده و اقداماتی را که تاکنون در جهت رفع و یا حذف 
اند مشخص بکنند. وقتی اعضا این رویدادها و اقداماتی را که در قبال این عوامل انجام داده

ها روشن شد که هیچکدام از اقدماتِ نجام دادند مشخص کردند این واقعیت بر آنها اآن
منجر به تشدید  ها نداشته است بلکهتنها تاثیری در بهبودی و رهایی از این موقعیتها نهآن
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ها شده است. ایجاد چنین بینشی در اعضا زمینه را فراهم ها و پیامدهای مخرب آناین موقعیت
ها انتقال دهد که به جای مقابله با این امور بهتر است آموزشگر این تاکتیک را به آنکرد تا 

 عنوان جزئی غیرقابل تغییر بپذیرند.ها را قلبا مورد پذیرش قرار داده و بهآن
فرزندی  -نتایج نشان داد که این رویکرد آموزشی نقش معناداری در بهبود روابط والد 

ادی میزانِ این مهارت را در این گروه افزایش داده است.  بختیارپور دارد و تا حد زینوجوانان 
فرزندی بر تمامی ابعاد کارکردی  _( در پژوهش خویش گزارش کرد که روابط والد 1396)

ای که خلل در آن، گونهها تاثیر دارد، بهو رشدی نوجوانان مخصوصا عملکرد تحصیلی آن
سازد. نوروزی و همکاران د نوجوان را فراهم میزمینه ی بروز هر اختالل در عملکرد فر

( نیز در پژوهش خویش به این نتیجه رسیدند که رویکردآموزشی مبتنی بر پذیرش و 1396)
سازی تعهد از طریق افزایش سطح پذیرش و تعهد کارکردی طرفین به یکدیگر و روشن

دی و رفع مشکالت فرها، نقش موثری در بهبود کیفیت روابط بینهای ارتباطی آنارزش
گیری از عوامل موجود در این قالب ارتباطی دارد. در این برنامه آموزشی آموزشگر با بهره

ها فراهم کرد. فرزندی و تقویت گفتمان بین آن _مختلفی زمینه را برای بهبود ارتباط والد 
گیری هرهها خواست با بآموزشگر ابتدا مفهوم خودآگاهی را برای اعضا تشریح کرد و از آن

از این مهارت نسبت به درونیات ذهنی خود اعم از افکار، عواطف و نیازها بینش پیدا کنند. 
های خود اعضا با انجام این فرایند توانستند نسبت به بسیاری از عواطف و نیازها و خواسته

ها درخواست کرد که همین فرایند را بر واقف شوند. پس از این مرحله آموزشگر از آن
ها بینش و های آندین خود اجرایی کنند و سعی کنند نسبت به نیازها، عواطف و خواستهوال

آگاهی پیدا کنند. اعضا با انجام این فرایند پی بردند که هم خودشان و هم والدین شان 
های عاطفی و روانشناختی دارند که صرفا در خالل داشتن ای از نیازها و خواستهمجموعه

ها سبب شوند. ایجاد این نگرش و بینش در آنملوء از صمیمیت ارضا میتعاملی دوسویه و م
فردی را پیدا شد که انگیزه ی کافی برای نزدیکی به والدین خود و تقویت صمیمیت بین

شده جهت تحقق آن طراحی کرده هایی سازماندهیکنند و با همراهی فرد آموزشگر برنامه
در خالل این برنامه آموزشی مفهوم پذیرش را در کار بگیرند.از سوی دیگر آموزشگر و به

ای از خصایص دارد که غیرقابل ها نشان داد که هرکسی مجموعهاعضا تقویت کرد و به آن
فایده است لذا بهتر است ها بیتغییر هستند و هرگونه تالشی در جهت حذف و مقابله با آن

ای غیرقابل تغییر مورد پذیرش واقع شود. زمانی که اعضا با این عنوان اصل و خصیصهبه
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ها خواست که بر والدین خود متمرکز شوند و خصایصی مفهوم آشنا شدند آموزشگر از آن
بندی کنند. با انجام این کار، ها برای شان آزاردهنده است شناسایی کرده و طبقهرا که در آن

را در والدین خود شناسایی کردند که خواستار  ای از خصایص آزاردهندهاعضا مجموعه
ها بودند. خصایصی که رابطه ی والدین با نوجوانان را تا حد زیادی با تنش همراه حذف آن

کرده بود. زمانی که این خصایص مشخص شدند آموزشگر اعضا را همراهی کرد تا مفهوم 
ها رها کنند. چنین فرایندی با آنها اجرایی کنند و خویشتن را از مقابله پذیرش را بر روی آن
زایی این خصایص تا حد زیادی کاسته شود و نوجوانان بهتر بتوانند با سبب شد که از تنش

تری به والدینشان تعامل کنند. درواقع پذیرش این خصایص سبب شد نوجوانان تمایل بیش
 ببخشند. ها بهبودشدن به والدینشان داشته باشند و صمیمیت خود را با آننزدیک

های دانشگاه و تمامی دست اندرکارانی که ما را در بدینوسیله از حمایت: قدیر و تشکرت
ویژه شرکت کنندگان در این مطالعه تشکر و قدردانی  انجام این پژوهش یاری نمودند، به

 .گردد می

 منابع
بر (. اثربخشی آموزش مبتنی 1397اورکی، محمد؛ جهانی، فاطمه و رحمانیان، مهدیه. )

، فصلنامه روانشناسی بالینیپذیری روانشناختی زنان سالمند. پذیرش و تعهد بر انعطاف
10(1 ،)47-56. 

(. رابطه تعارض والد فرزندی و جو عاطفی خانواده با عملکرد 1396بختیارپور، سعید. )
فصلنامه روانشناسی آموزان دوره اول متوسطه شهرستان کارون. تحصیلی در دانش

 .53_45، صص 43ل دوم، شماره ، سااجتماعی

(. اثربخشی آموزش اکت بر سرمایه 1394، زیبا؛ زارع، حسین؛ عابدین، مریم. )ایرانیبرقی
، سال روانشناسی و علوم تربیتی فصلنامهروانشناختی در بیماران مبتال به سرطان مری. 

 .128_113، صص 14چهارم، شماره 

آموزش تقویت سرسختی روانی بر روابط اثربخشی (. 1395شبستری، زهرا. )پاکدامن
نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه . پایانوالداجتماعی نوجوانان تک
 عالمه طباطبایی، تهران.
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گرایی در دانشجویان دختر و پسر (. بررسی رابطه شادکامی و کمال1396پور، حمید. )تمیمی
های نوین در علوم پیشرفت جلهمموسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان. 

 .84_78، صص 11، سال دوم، شماره رفتاری
پور؛ زاده، آیدا؛ عیسیزهرا؛ یحییخانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سیدنوری، سیدهحسین

فرزند با میزان اعتیادپذیری . گرایش به جنس  _(. رابطه شیوه تعامل والد 1392مهدی. )
 .74_59، صص 28، سال هفتم، شماره اعتیادپژوهی فصلنامهمخالف در دانشجویان. 

بررسی رابطه سبک فرزندپروری و گرایش به رفتارهای پرخطر: (. 1394حسینی، سیما. )
نامه . پایانهای دانشگاه عالمه طباطباییمطالعه موردی دانشجویان ساکن خوابگاه

 تهران.کارشناسی ارشد، رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، 
اثربخشی آموزش مبتنی بر  (.1393رحمانی، ابراهیم؛ مرادی، آسیه؛ مومنی، خدامراد. )
المللی علوم رفتاری و . کنفرانس بینپذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب دانشجویان

 مطالعات اجتماعی، تهران.
ختی (. نقش بخشش و سرس1390زاده، شهناز )پور، عبداهلل و حسنزاهدبابالن، عادل؛ قاسم

، سال فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیبینی امید. روانشناختی در پیش
 .19_12، صص 3دوازدهم، شماره 

پذیری و های فرزندپروری با مسئولیتبررسی رابطه سبک(. 1394الوار، مریم. )جویزرین
پرورش نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش و . پایانآموزان پسررشد اجتماعی دانش

 استثنایی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.
نفس و سرسختی روانشناختی با ای رابطه عزتبررسی مقایسه(. 1391قهرود، هانیه. )شبان

نامه . پایانآموزان دختر نابینا و عادی مقطع راهنمایی شهر تهرانخودکارآمدی در دانش
 طبایی، تهران.کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه عالمه طبا

ی سرسختی روانشناختی و میزان استرس افراد مبتال به سندرم مقایسه(. 1390شفی، آزاده. )
نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه . پایانپذیر با افراد سالمروده تحریک

 عالمه طباطبایی، تهران.

ی علی تعارض (. رابطه1392مهر، الهه؛ مکتبی، غالمحسین. )ییالق، منیجه؛ عزیزیشهنی
ی والد گری رابطهآشکار و تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی
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فصلنامه مشاوره دبیرستانی.   آموزاندر دانش فرزند، رفتار ضداجتماعی و افسردگی
 .16_1، صص 2، سال سوم، شماره کاربردی

روانشناختی و انگیزش پیشرفت بررسی خودپنداره، سرسختی (. 1391صادقیان، راضیه. )
نامه کارشناسی ارشد، . پایانآموزان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی شهر تهراندانش

 رشته روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.
اثربخشی آموزش سرسختی روانشناختی بر خودکارآمدی (. 1395عظیمی، داریوش. )

نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، پایان. آموزانتحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش
 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

(. بررسی ساختار عالمی و پایایی 1396نژاد، امید؛ قاسمی، سیدیوسف؛ خندان، فاطمه. )عیسی
، سال پژوهیفصلنامه خانوادهآموزان متوسطه. فرزندی در دانش_مقیاس تعامل والد

 .272_251، صص 50سیزدهم، شماره 
(.زندانی ذهنت نباش زندگی کن.)ترجمه افسانه شایسته 2012کیاروچی،جوزف.)

 (.تهران:ارجمند.1394آذر(.)
رسی رابطه بین (. بر1393کفاکی، هدی و حیدری، شعبان )آکردی, ابراهیم؛ باباییمحمدیان

. اولین کنفرانس سرسختی روانشناختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان
گران مهر اشراق، مرکز شناسی و علوم رفتاری، ، موسسه همایشللی روانالمبین

 های دانشگاه تهران، تهران.همایش
های فرزندپروری با بایستگی رابطه سبک زندگی و شیوه(. 1393مینا، فاطمه. )مرادیان

تحصیلی و عوامل انگیزشی )خودکارآمدی، اهداف تسلط و ادراک سودمندی 
نامه کارشناسی ارشد، رشته . پایانآموز آنان در شهر مشهدشتکلیف( فرزندان دان

 روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.
(. اثربخشی آموزش اکت بر امیدواری 1396پایدار، محمدرضا. )نیا، مژگان؛ ذوقیمرمرچی

، فصلنامه روانشناسی کاربردیپوشش بهزیستی. و شادکامی نوجوانان دختر تحت
11(2 ،)1_10. 

(.رهایی از زندان ذهن.)ترجمه ساره حسینی عطار،امید خواجه محمود 1948مک کی،متیو.)
 (.تهران:آبان.1396آبادی(.)
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های سرسختی روانشناختی بر تنظیم هیجان و اثربخشی آموزش مولفه(. 1395نورانی، امین. )
-. پایانگالنآموزان شهرستان راز و جرآموزان به مواد در دانشکاهش گرایش دانش

 نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.
(. اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش 1396نوروزی، محدثه؛ زرگر، فاطمه؛ اکبری، حسین. )

مجله تحقیقات ای دانشجویان. فردی و اجتناب تجربهو تعهد بر کاهش مشکالت بین
 .174_168، صص 2شماره ، سال پانزدهم، علوم رفتاری

اثربخشی آموزش مبتنی (. 1396کفاش، راضیه؛ محمودی، آرمین؛ سلیمی، مینا. )زادههادی
. چهارمین کنفرانس بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی

 .تهران های اخیر در روانشناس، مشاوره و علوم رفتاری،المللی نوآوریبین
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