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تی بر تنظیم شناخ آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد یاثربخش
 1در دانشجویان دختر هیجان و باورهای خودکارآمدی

 4، آذر پروانه3، علیرضا رشیدی2محمدیانمحسن گل

 68/82/6317تاریخ پذیرش:  61/80/6311تاریخ وصول: 

 چکیده
ای ههدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور

با گروه  آزمونپس -آزمونیشپپژوهش، نیمه تجربی با طرح  نوع .خودکارآمدی در دانشجویان دختر بود
گواه و آزمون پیگیری بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی 

 صورتبههای ورود و خروج انتخاب و نفر با توجه به معیار 38بود. از جامعه فوق  11-19در سال تحصیلی 
جلسه  0نفر(. گروه آزمایشی طی  69روه هر گشدند )در دو گروه آزمایش و گواه گمارده  یاخوشهتصادفی 

امل های پژوهش ش)هر هفته یک جلسه( آموزش گروهی پذیرش و تعهد را دریافت کردند. ابزار اییقهدقنود 
ها با استفاده از های خودکارآمدی شرر بود. دادهو پرسشنامه باور CERQ)) یجانهپرسشنامه تنظیم شناختی 

مون و آزهای پژوهش در مرحله پسمتغیره تحلیل شدند. یافتهچندو  تک روش آماری تحلیل کوواریانس
تفاوت  های خودکارآمدیپیگیری نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر تنظیم شناختی هیجان و باور

 (.p<886/8دارد )معناداری وجود 

 تردانشجویان دخ، های خودکارآمدی: پذیرش و تعهد، تنظیم شناختی هیجان، باورکلیدی گانواژ
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 مقدمه

 های متفاوتی را در دانشجویان ایجاد کند. بنابراینتواند واکنشدانشگاه محیطی است که می
(. 2868، 6باشد )حبیبه، نورین و راحیل انگیزیجانهزا یا تواند چالشتجربه دانشگاه می

شی، کخودهای پرخطر، همچون درگیری در رفتار یمسائلدانشجویان در طول تحصیل با 
اعتیاد به مواد گوناگون، اعتیاد به اینترنت و زندگی در فضای مجازی، مشکالت اجتماعی، 

اشی از های نفردی، انضباطی، تحصیلی، دوری از خانواده، مواجهه با استرساقتصادی، بین
ها و اعتقادات، امید به آینده، خودکارآمدی و مواردی استقالل، سبک زندگی، مطالعه، باور

 (.2862، 2هستند )هیلی و لینک یبانگربهدستاین قبیل  از

با فشار روانی از جمله  مناسب در مواجهههای هیجانی نادهند پاسخنشان میها پژوهش
 یهایشانیپرموجب  هایجانهاحساس غمگینی و پریشانی و راهبردهای نارسای تنظیم 

به  3(. تنظیم هیجان6313ران، سیاح و همکاشود )مدت عاطفی در بین دانشجویان میکوتاه
وقع چه هیجاناتی را تجربه کنیم، چه م کهیناآن ما بر  یلهوسبهکند که فرایندهایی اشاره می

، 4ازینسکاگذارد )سزیگیل، بوزنی و بمی یرتأثرا بیان کنیم  هاآنرا تجربه کنیم و چگونه  هاآن
پیچیده و گسترده است که تمرکز بر تمام ابعاد و  یقدربههای تنظیم هیجان (. فرایند2862

(. یکی از 2886، 9های آن ممکن نیست )گارنفسکی، کرایج و اسپینهاونمکانیسم
 ۀهیجانی و اطالعات برانگیزانند تجارب یینظم جوراهبردها برای مدیریت و  ینترمتداول

در واقع (. 6318ی، مشهدی، میدوراقی و حسن) هیجان استفاده از فرایندهای شناختی است
برای  ییتنهابهبینی، شود، احساس خوب و خوشفرد با یک موقعیت روبرو می کهیهنگام

او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی  ؛وی کافی نیست هاییجانهکنترل 
اند که تنظیم (. تحقیقات نشان داده2881، 1را نیز داشته باشد )گروس، ریچارد و جان

 ناپذیری با زندگی انسان در ارتباط استجدایی طوربهها افکار یا شناخت واسطهبههیجانات 
کند روی هیجاناتشان در طول و بعد از تجربه تهدیدآمیز یا حوادث و به افراد کمک می

 (.2886آور کنترل داشته باشند )گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، استرس

                                                           
1. Habibah, Nooreen & Rahil 

2. Hily & Link 

3. emotion regulation 

4. Szczygie, Buczny & Bazinska 

5. Garnefski, Karaj & Spinhoven 

6. Gross, Richards & John 
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ای هگذار در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانشجویان، باورثراز عوامل دیگر ا
ترین سازوکار ضروری انسان برای مدیریت و اساسی 6خودکارآمدی خودکارآمدی است.

 است )زیمرمن و زادر هنگام رویارویی با عوامل استرس یژهوبهکنترل رویدادهای زندگی 
ای است که بدان وسیله ( توان سازنده6117) 3که به عقیده بندورا (2889 ،2کیتسانتاس

 یاگونهبههای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف مهارت
به اعتقاد  4(. باورهای خودکارآمدی6314، و همکاران شود )بهمنیمی یدهسازماناثربخش 

ای خاص هبه هنگام انجام فعالیت موردنظرهای خود برای تولید نتایج هر فرد در مورد توانایی
تواند هم در سطح شخصی و هم در که می (2881، 9کند )میلرها اشاره میو پیگیری هدف

 صورتبه(. با تکمیل یک وظیفه 2866و همکاران،  1سازی شود )استرسطح جمعی مفهوم
ا کند، دتواند حس قوی خودکارآمدی برای انجام آن وظیفه خاص پیآمیز، انسان میموفقیت

(. 2863، 7تواند خودکارآمدی را تضعیف کند )ویلسونشکست در آن می کهیدرحال
اشخاص با خودکارآمدی باال عالقه ذاتی به کار و تمایل به افزایش تالش خود دارند و در 

ند )سلیمانی و کنعمل می مؤثردهند و بسیار مقابله با موانع، پشتکار بیشتری از خود نشان می
ه ، بشوندیمها آشفته (. در مقابل، افراد با خودکارآمدی پایین، از ارزیابی6312هویدا، 
م دهند اانج مسائلکنند و قبل از اینکه تالشی برای حل های خود شک میها و مهارتتوانایی

، یتهادرناین باورهای منفی میزان استرس را افزایش و  ؛کنندبینی میشکست را پیش
 (.6316، و همکاران )شهنی ییالق جز شکست نداردای نتیجه

 که اندیافتهتوسعه موج سوم عنوانبه هادرمانیاخیر، تعدادی از روان ۀدر طی دو ده

(. در 2862، 1گ)توهی استها ، از جمله این درمان0مبتنی بر تعهد و پذیرش رویکرد
شود تا ارتباط ها، سعی میتغییر شناخت یجابه، یرفتاردرمانهای موج سوم نظریه
درمان مبتنی (. 2868، 68فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد )هیز و استروسال یشناختروان

                                                           
1. self-efficacy 

2. Zimmerman & Kitsantas 

3. Bandura 

4. self-efficacy beliefs 

5. Miller 

6. Esther 

7. Wilson 

8. acceptance and commitment training 

9. Twohig 

10. Hayes & Strosahl 
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های رفتارگرایی به درمان پدید از رویکرد 6108توسط هیز در اواخر دهه بر پذیرش و تعهد 
( FRT) 2ذهنی یهاچارچوبریشه در یک نظریه به نام  و( 2864، و همکاران 6الرمرآمد )

دارد که بیان می FRTاست.  3گرایی عملکردیدارد که مبنای فلسفی این نظریه نیز، زمینه
توسعه  ، خالقیت و ابتکار و همچنین برایلهئمسبندی، ارزیابی، حل زبان برای توصیف، طبقه

یک  عنوانبهتواند زبان می حالیندرعولی  ؛و پیشرفت فرهنگ انسانی دارای اهمیت است
شش  ACT(. 2866، 4منبع اولیه از درد و رنج انسان نیز محسوب شود )بریکر و تولیسون

ری پذیتوانند در تعریف آن سازمان یابند و منجر به انعطاففرایند مرکزی دارد که می
، مشاهده 0، گسلش7، ارتباط با زمان حال1از: پذیرش اندعبارتشوند که می 9یشناختروان

پذیری (. انعطاف2863و همکاران،  66؛ هیز2881، 68عمل متعهدانه )هریس، 1هاخود، ارزش
یی در به معنای ایجاد توانا استکه هدف اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  یشناختروان

ط تر باشد و نه انجام عملی که فقهای مختلف، مناسبانتخاب عملی است که در بین گزینه
دهنده باشد. مزیت عمده این روش ها یا امیال آزارخاطره ها،برای اجتناب از افکار، احساس

های ههای انگیزشی به همراه جنبدیگر، در نظر گرفتن جنبه هاییدرمانرواندرمانی نسبت به 
 (.2880، 62بیشتر اثربخشی درمان است )فورمن و هربرت و تداوم یرتأثشناختی، به جهت 

 توانیمهایی که در راستای موضوع پژوهش حاضر به عمل آمده است، از جمله پژوهش
تنظیم هیجان  خود دریافتند در پژوهش (2869) 63سزیکلی و مایو به موارد زیر اشاره کرد؛

( 2863) و همکاران 64برانز عامل مهمی در داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است.
در پژوهشی به بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و منفی در زندگی روزانه 

                                                           
1. Larmar 

2. Relational Frame Theory 

3. functional contextualism 

4. Bricker& Tollison 

5. psychological flexibility 

6. acceptance 

7. contact with present momment 

8. defusion 

9. values 

10. Harris 

11. Hayes 

12. Forman & Herbert 

13. Szekely, Miu 

14. Brans 
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پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از راهبردهای مربوط به تنظیم هیجان منجر به 
منفی و در نتیجه افزایش حس شاد زیستی افراد  هاییجانهمثبت، کاهش  هاییجانهافزایش 

( به بررسی اختالل تنظیم هیجان در نوجوانان 2866) 6ت، هانسون و پوالکشود. هیلمی
پرداختند. نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی مطلوب در نوجوانان با عملکرد خوب تحصیلی، 

نتایج حاصل از خواندن رابطه مثبت دارد.  یهانمرهمولد بودن، رفتار مناسب کالسی و 
بیانگر اثربخشی روش پذیرش و تعهد  (6312ی )مهردوست، نشاط دوست و عابد پژوهش

درمانی در کاهش توجه متمرکز بر خود و بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی در 
و  تیحجحاصل از پژوهش  هاییافتههمچنین دانشجویان با اختالل اضطراب اجتماعی بود. 

 د.معناداری دار مثبت و یرتأثنشان داد شادکامی در افزایش خودکارآمدی ( 2863) همکاران
 عنوانهبهای متعدد نشان داده است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد پژوهش یطورکلبه

های پرخاشگرانه و اضطراب یک مداخله؛ در بهبود بهزیستی اجتماعی، کاهش رفتار
 یشناختروان(، کاهش رفتار پرخاشگری فیزیکی و 2869، 2نوجوانان )هالی بارتون و کوپر

یان )پور فرج (، کاهش هراس اجتماعی دانشجو2864، 3)زارلینگ، الورنس و مارچمن
، 4ایاداوایا، هیز و ویلدراگاسترس )بر پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و  و (6318عمران،

 بوده است. مؤثر( 2863، و همکاران 9دیروسو فلید 2864
زندگی نیروهای کارآمد و فعال ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در 

رود که اغلب با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی جوان در هر کشور به شمار می
بنابراین نیاز دارند در کنار کسب  ؛(6313همراه است )بیرامی، موحدی و موحدی،  هاآن

تقالل اس ند که امکان رشد هویت،شوتون درسی، از شرایطی برخوردار مهارت و تسلط بر م
(. با 6314 ،و همکاران از درکی؛ به نقل 2888شان فراهم گردد )برزونسکی، فکری و علمی

ویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد از رهای ها و قابلیتو مشخصه اهمیت این موضوع توجه به
جان ش و تعهد بر تنظیم شناختی هیآموزش مبتنی بر پذیرهدف پژوهش حاضر، سوی دیگر، 

 .بودخودکارآمدی در دانشجویان دختر  هایو باور

                                                           
1. Hilt, Hanson & Pollak 

2. Halliburton& Cooper 

3. Zarling, Lawrence& Marchman 

4. Yadavaia, Hayes& Vilardaga 

5. Fledderus 
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 روش
 و آزمون با گروه گواه آزمونپس -آزمونیشپطرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع 

شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه رازی در مقطع جامعه آماری روزه بود.  49پیگیری 
وی دختر دانشج 38بود و نمونه پژوهش  19-11تحصیلی کارشناسی در سال تحصیلی 

 صورتینبد ؛انتخاب شدند یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهکارشناسی بود که به روش 
تصادفی انتخاب شد و از آن  صورتبهدانشکده  4های دانشگاه رازی،از بین دانشکده که

در  موردپژوهشهای کالس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه 2تصادفی  صورتبهدانشکده 
تر از نقطه برش در یینافرادی که نمره پا هاآناز بین  ؛دشبین دانشجویان هدف اجرا 

ای هآگاهانه و بر اساس معیار ، با رضایتتصادفی صورتبهنفر  38ها کسب کردند، پرسشنامه
تصادفی گمارش شدند.  صورتبهنفری آزمایش و کنترل  69انتخاب و در دو گروه پژوهش 

از؛ رضایت کتبی دانشجویان، دختر بودن، تحصیل در مقطع  ندبود عبارتورود  یهامالک
خروج  یهامالکاز نقطه برش در پرسشنامه مورد پژوهش و  تریینپاکارشناسی، کسب نمره 

هایی مشابه درمان اکت، غیبت در چند جلسه متوالی، از؛ شرکت در درمان اندعبارتنیز 
و داشتن بیماری مزمن جسمانی  یپزشکروانوهای داشتن بیماری روانی بارز و مصرف دار

 که مانع شرکت در جلسات شود.
 پژوهش شامل موارد ذیل بود: ابزار

بعدی است ای چند: این مقیاس، پرسشنامه)CERQ( 6یجانهپرسشنامه تنظیم شناختی 
به تجرفکر بعد از ارزیابی نحوه ت منظوربه( 2882که توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون )

زای زندگی تهیه شده است. این پرسشنامه یک ابزار کننده یا استرسرخدادهای تهدید
بر اساس مقیاس  هرکدامکه  استماده  31گزارشی است و نسخه اصلی آن دارای خود

عبارت یک خرده  4( قرار دارد. هر 9( تا همیشه )6ای از هرگز )لیکرت در دامنه یبنددرجه
راهبردی  هرکدامخرده مقیاس وجود دارد که  1و در مجموع  ددهیممقیاس را تشکیل 

مقیاس )پذیرش، تمرکز سنجد. پنج خردهاختی هیجان را میخاص از راهبردهای تنظیم شن
ای ه، ارزیابی مجدد مثبت، اتخاذ دیدگاه( سبکیزیربرنامهمجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

تنظیم هیجان شناختی سازگار و چهار خرده مقیاس دیگر )سرزنش خود، سرزنش دیگران، 
تنظیم هیجان شناختی ناسازگار هستند. نمرات هر  یهاسبکنشخوار ذهنی و فاجعه انگاری( 

                                                           
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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بنابراین هر فرد  ؛گیردیمقرار  608تا  31و جمع کل نمرات از  28تا  4زیر مقیاس در دامنه از 
 یهاگروهدر  تواندیمنمره جداگانه دریافت کند. این پرسشنامه  66تواند سشنامه میدر این پر

سنی مختلف با تحصیالت متفاوت، بیماران روانی و افراد بهنجار اجرا شود )گارنفسکی، 
از  ؛شده است ییدتأهای دیگر در پژوهش پرسشنامهاعتبار این  (.2882کرایج و اسپینهاون، 

( پایایی این آزمون را با استفاده از ضریب آلفای 2882کاران )جمله گارنفسکی و هم
گزارش دادند. در ایران نسخه جدید توسط  13/8و  07/8، 16/8به ترتیب برابر  کرونباخ

 سؤال 21( مورد تحلیل عاملی مجدد قرار گرفت و به 6318آبادی، دهقانی و خداپناهی )امین
اندیشی عامل )سرزنش خود، پذیرش، مثبت 4کاهش یافت که تنظیم شناختی هیجان را در 

 21دهد. همچنین ضریب آلفای برآورد شده نسخه مورد سنجش قرار می (و سرزنش دیگران
پژوهش حاضر از  در ؛استاند که از اعتبار کافی برخوردار به دست آورده 79/8را  یسؤال
 ه است.شداستفاده  یسؤال 21فرم 

( 6102: این پرسشنامه توسط شرر و مادوکس )6پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر
لف را مخت هاییتموقعبرای غلبه بر  اشییتواناساخته شده است و عقاید فرد مربوط به 

که پاسخگو  استماده  67(. این مقیاس دارای 6307کند )عزیزی ابرقویی، گیری می-اندازه
دهد. بدین موافق( پاسخ می کامالًمخالف تا  کامالً)از  یادرجه 9بر اساس مقیاس لیکرت 

ها و بقیه آیتم گیرندیم 6الی  9به ترتیب نمراتی از  69-63-1-0-3-6های شماره ترتیب ماده
گیرند. نمرات می 9تا  6نمراتی از  67-61-64-62-66-68-7-1-9-4-2 یهاشمارهیعنی 

. است تریفیضعتر بیانگر خودکارآمدی تر و نمرات پایینباالتر بیانگر خودکارآمدی قوی
باور  عنوانبه 20. نمره کمتر از است 67و حداقل نمره  09این مقیاس دارای حداکثر نمره 

دارای باور قوی در نظر  90-09دارای باور متوسط و  21-97خودکارآمدی ضعیف، بین 
( همسانی درونی مقیاس خودکارآمدی را از طریق آلفای 6102) 2گرفته شد. شرر و مادوکس

بررسی روایی سازه این  منظوربه. در پژوهشی که در ایران کنندیمذکر  71/8کرونباخ 
گزارش کرده در سطح  16/8نفر انجام گرفت،  688( بر روی 6371مقیاس، توسط براتی )

(. پایایی این مقیاس 6316معنادار بوده است )عالیی خرایم، نریمانی و عالیی خرایم،  89/8
 .به دست آمد r=16/8( 6303در پژوهش اعرابیان )

                                                           
1. general self efficacy scale sherer 

2. Sherer, Maddux 
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ال و پروتکل هیز، استروس گرفته ازبر جلسات آموزش گروهیساختار جلسات مداخله: 
(، 6314زاده ابرقویی و نصیریان )( ترجمه محمدی، صالح2887) یتوه( و 6111ویلسون )

 شده است. ارائه 6. خالصه محتوای هر جلسه در جدول دشانجام 

و توهی  (1111) یلسونو. مراحل جلسات آموزش بر اساس پروتکل هیز، استروسال و 1جدول 
(7002) 

 جلسات شرح تکلیف

 ینترمهمنمونه از  9فهرست نمودن 
مشکالتی که اعضا در زندگی با 

 آن مواجه هستند.

آشنایی اعضا با درمانگر و یکدیگر، شرح قوانین گروه، 
ای هدرمانی، معرفی متغیر آشنایی و توصیف کلی از رویکرد

 مورد پژوهش، شروع درماندگی خالق

جلسه 
 اول

تهیه فهرستی از مزایا و معایب و 
 های کنترل مشکالتشیوه

بررسی تکلیف جلسه قبل، ادامه درماندگی خالق، استعاره 
 ACTچاله، سنجش مشکالت اعضا از نگاه 

جلسه 
 دوم

ثبت مواردی که اعضا موفق به 
های ناکارآمد شیوهکنار گذاشتن 

 اندشدهکنترل

ک مسئله، ی عنوانبهبررسی تکلیف جلسه قبل، معرفی کنترل 
های منفی با استفاده از تصریح ناکارآمدی کنترل رویداد

 ها و آموزش تمایل نسبت به هیجانات و تجارب منفیاستعاره

جلسه 
 سوم

ثبت مواردی که اعضا موفق به 
مشاهده و عدم ارزیابی تجارب و 

 اندیجاناته

 عنوانهببررسی تکلیف جلسه قبل، معرفی پذیرش و تمایل 
جایگزینی برای کنترل، استعاره میهمان، اتخاذ موضع مشاهده 

 افکار بدون قضاوت

جلسه 
 چهارم

ثبت مواردی که اعضا قادر به نظاره 
فنون ذهن افکار با استفاده از 
 اندآگاهی شده

 وبوس،استعاره ات بررسی تکلیف جلسه قبل، بیان گسلش و
 یذهن آگاهآموزش فنون 

جلسه 
 پنجم

تهیه فهرستی از موانع پیش روی در 
 هاتحقق ارزش

بررسی تکلیف جلسه قبل، معرفی انواع خود، استعاره شطرنج، 
بر مبنای  هاارزشهای زندگی اعضا و سنجش شناسایی ارزش

 هاآنمیزان اهمیت 

جلسه 
 ششم

های پیگیری گزارشی از گام
ها و اندیشیدن پیرامون ارزش

 های جلساتدستاورد

های عملی در رفع راهکار ارائهبررسی تکلیف جلسه قبل، 
ریزی برای تعهد ها و برنامهکارگیری استعارهموانع ضمن به

 هانسبت به پیگیری ارزش

جلسه 
 هفتم

 
- 

در طی جلسات، درخواست از  شدهیبررسمفاهیم  یبندجمع
 هاآنهایشان از گروه و برنامه اعضا برای توضیح دستاورد

جلسه 
 هشتم

ب از نقطه برش کس تریینپانفر از جامعه فوق که نمره  38، ابتدا آزمونضمن اجرای پیش
تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس گروه آزمایش طی  طوربهکردند، 

هشت هفته متوالی، هر جلسه به مدت نود دقیقه تحت آموزش بر اساس پروتکل هیز، 
قرار گرفتند. پس از گذشت دو ماه ( 2887و توهی )( 6111استروسال و ویلسون )
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 49 ی پس از گذشتمرحله پیگیر د. همچنین نتایجشها اجرا و نتایج استخراج مونآزپس
 د.شروز استخراج 

 هایافته
و گروه کنترل؛  98/6و  63/28کنندگان گروه آزمایش؛ میانگین و انحراف معیار سن شرکت

 تی هیجاننظیم شناخمتغیر ت های مربوط به میانگین و انحراف معیاریافته .بود 47/6 و 28/28
 شده است. ارائه 2در جدول  نهای آمؤلفهو 

گروه  به تفکیک هاآن هاییاسخرده مقو شناختی هیجانی کل  یمتنظ یرمتغهای توصیفی . آماره7جدول 
 و مرحله آزمون

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

 میانگین  
انحراف 

 یارمع
 میانگین

انحراف 
 یارمع

 میانگین
انحراف 

 یارمع

 سرزنش خود
 آزمایش
 کنترل

87/22 
17/28 

70/4 
81/6 

63/61 
08/28 

73/3 
47/6 

61 
13/28 

81/6 
90/6 

 پذیرش
 آزمایش
 کنترل

63 
18/62 

98/2 
44/2 

93/26 
17/64 

44/2 
22/2 

33/26 
07/64 

62/2 
32/2 

 اندیشیمثبت
 آزمایش
 کنترل

27/63 
87/64 

10/6 
43/3 

18/67 
87/63 

81/2 
89/2 

93/60 
72/63 

71/6 
10/6 

 سرزنش دیگران
 آزمایش
 کنترل

33/7 
27/9 

93/7 
18/1 

82/2 
78/8 

81/2 
16/8 

63/9 
47/1 

74/8 
11/8 

تنظیم شناختی 
 هیجان کل

 آزمایش
 کنترل

17/99 
28/91 

31/7 
63/99 

93/13 
63/99 

63/2 
18/3 

14 
39/99 

89/2 
30/4 

آن را  ایهیاسخرده مقتنظیم شناختی هیجان و  میانگین و انحراف معیار متغیر 2جدول 
که  رطوهماندهد. آزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسدر گروه آزمایش و کنترل در پیش

یش آزمون افزاآزمون و پیگیری نسبت به پیشمشهود است نمرات گروه آزمایش در پس
ی هیجان شناختتعیین اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر تنظیم  منظوربه داشته است.

 روش این از استفاده برایچند متغیره استفاده شد.  یانسکوواردانشجویان دختر از تحلیل 

 از هامفروضه این صورت تحقق در تا شد بررسی کوواریانس تحلیل یهامفروضه ابتدا

 یهامفروضهیکی از  .استفاده کرد فرضیه این به مربوط یهاداده تحلیل برای مذکور روش
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مون برای بررسی این مفروضه از آز نرمال بودن توزیع متغیرهاست. یانسکووارآزمون تحلیل 
 گزارش گردید. 3نتایج آن در جدول  شد کهویلک استفاده -شاپیرو

ان کل و تنظیم شناختی هیج ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر -نتایج آزمون شاپیرو .3جدول 
 آن هاییاسمقخرده 

 دارییمعنسطح  آماره وضعیت تنظیم شناختی هیجانی هاییاسمقخرده 

 سرزنش خود
 28/8 19/8 آزمونیشپ

 66/8 18/8 آزمونپس

 پذیرش
 4/8 13/8 آزمونیشپ

 96/8 16/8 آزمونپس

 اندیشیمثبت

 16/8 01/8 آزمونیشپ

 08/8 13/8 آزمونپس

 سرزنش دیگران
 64/8 18/8 آزمونیشپ

 3/8 00/8 آزمونپس

 تنظیم شناختی هیجان کل
 94/8 11/8 آزمونیشپ

 4/8 16/8 آزمونپس

( و 19/8) آزمونیشپویلک مؤلفه سرزنش خود در -آماره شاپیرو -3با توجه به جدول 
آزمون (، در پس13/8) آزمونیشپدر  پذیرش مؤلفهبرای  ؛است( 18/8) آزمونپسدر 

. است (13/8آزمون )(، در پس01/8آزمون )پیشدر  اندیشیمثبت مؤلفه برای .است( 16/8)
برای  است و( 00/8آزمون )(، در پس18/8آزمون )مؤلفه سرزنش دیگران در پیشبرای 

 داریمعنکه  است( 16/8) آزمونپس(، در 11/8) آزمونیشپدر  کل تنظیم شناختی هیجان
تغیرهای که توزیع تمامی متوان گفت نبودن نتایج این آزمون می داریمعننیست. با توجه به 
 .استآزمون نرمال آزمون و پسپژوهش در پیش

 انآزمون متغیر تنظیم شناختی هیجآزمون و پسبررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش .4جدول 
 در گروه آزمایش و کنترل 

 دارییمعنسطح  Fآماره  انمتغیر تنظیم شناختی هیج آزمونیشپتعامل گروه*
 90/8 91/8 سرزنش خود

 21/8 43/6 پذیرش
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 26/8 7/6 اندیشیمثبت
 44/8 04/8 سرزنش دیگران

 17/8 48/8 تنظیم شناختی هیجان کل

 طخیبشبررسی همگونی  یانسکووارآزمون تحلیل  یهامفروضهاز  دیگر یکی
 آزمونیشپ یونرگرسآزمون همسانی شیب  Fآزمون  4با توجه به جدول  رگرسیون است.

ی اندیشی، سرزنش دیگران و تنظیم شناختسرزنش خود، پذیرش، مثبت یرهایمتغ آزمونپس
، p <90/8خود مؤلفه سرزنش ) یستنهیجان کل در دو گروه آزمایش و گواه معنادار 

91/8= F21/8 ؛ مؤلفه پذیرش> p ،43/6= F 26/8 یشیاند؛ مؤلفه مثبت> p ،7/6= F ؛
 =p ،48/8 <17/8و تنظیم شناختی هیجان کل  p ،04/8= F <44/8 مؤلفه سرزنش دیگران

F) شیب مفروضه و برابر هادر گروه آزمونپس و آزمونیشپ شیب رگرسیون بنابراین 

 .برقرار است رگرسیون

 آزمون متغیر تنظیم شناختیهای پسلوین برای بررسی همگنی واریانس Fنتایج آزمون  .5جدول 
 هاگروهدر  آن یهامؤلفههیجان و 

 سطح معناداری F df1 df2 متغیر

 29/8 20 6 37/6 سرزنش خود

 31/8 20 6 79/8 پذیرش

 20/8 20 6 23/6 مثبت اندیشی

 80/8 20 6 27/3 سرزنش دیگران

 41/8 20 6 47/8 تنظیم شناختی هیجان کل

همگونی  آزمون از آزمونپس مرحله در گروه دو واریانس همگونی بررسی برای
 یکیچه مورد در شدهمحاسبه لوین آزمون-9با توجه جدول . شد استفاده لوین هایانسوار

و  =37/6Fسرزنش خود ) مؤلفه نبود. معنادار آماری لحاظ از یموردبررس متغیرهای از
29/8p=( ؛ پذیرش)79/8=F  31/8وp=؛) ( 23/6مثبت اندیشی=F  20/8وp  ؛)سرزنش 

 ینبنابرا ؛(P=  41/8و  F=47/8هیجانی کل )( و تنظیم شناختی P= 80/8و  F=27/3دیگران )

 .نشد رد نیز هایانسوارهمگونی  مفروضه
آزمون مؤلفه نمره پیش)میان متغیر همگام  .است متغیرها بین خطی روابط دیگر مفروضه

 61/8 یخطبا ضریب  (آزمون مؤلفه سرزنش خودسرزنش خود( و متغیر وابسته )نمره پس
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آزمون مؤلفه پذیرش( و متغیر وابسته نمره پیش)خطی وجود دارد. میان متغیر همگام  رابطه
رابطه خطی وجود دارد. میان متغیر  62/8مؤلفه پذیرش( با ضریب خطی  آزمونپس)نمره 

فه مثبت آزمون مؤلو متغیر وابسته )نمره پس (آزمون مؤلفه مثبت اندیشینمره پیش)همگام 
آزمون نمره پیش)متغیر همگام  یانم رابطه خطی وجود دارد. 39/8 یخطاندیشی( با ضریب 

 آزمون مؤلفه سرزنش دیگران( با ضریبمؤلفه سرزنش دیگران( و متغیر وابسته )نمره پس
تی آزمون تنظیم شناخنمره کلی پیش)رابطه خطی وجود دارد. میان متغیر همگام  48/8 یخط

رابطه  98/8یب خطی با ضر (تنظیم شناختی ونآزمپسهیجان( و متغیر وابسته )نمره کلی 
ا توجه ب فرض خطی بودن روابط بین متغیرها نیز برآورده شد.بنابراین پیش ؛خطی وجود دارد

واهد ن مجاز خزموآچند متغیره استفاده از این  یانسکووارتحلیل  یهامفروضهبه برقراری 
 بود.

 )مانکوا(. خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره 6جدول 

 f مقدار نام آزمون
 فرضیه

df 

خطا 
df 

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 6 18/8 886/8 60 9 29/33 18/8 6اثر پیالیی
 6 18/8 886/8 60 9 29/33 81/8 2ویلکزالمبدای 

 6 18/8 886/8 60 9 29/33 23/1 3اثرهتلینگ
ریشه  ینتربزرگ

 4روی
23/1 29/33 9 60 886/8 18/8 6 

بوده  18/8درمان پذیرش و تعهد  یرتأثد میزان شومشاهده می 1جدول که در  طورهمان
های وابسته مربوط آزمون متغیردرصد واریانس نمرات پس 18است و این بدان معنا است که 

. همچنین استداللت بر کفایت حجم نمونه  6به عضویت گروهی بوده است. توان آماری 
در  مکدستبیانگر آن هستند  هاآزمونداری همه سطوح معنیآزمون با کنترل حجم پیش

برای  ؛کنترل تفاوت معناداری وجود دارد آزمایش و یهاگروههای وابسته بین یکی از متغیر
 انسیکووارتفاوت معنادار است، از آزمون تحلیل  هایاسخرده مقتشخیص اینکه در کدام 

 آمده است. 3در متن مانکووا استفاده شد که در جدول  راههیک

                                                           
1. pillai trace 

2. wilks lambada 

3. hotelings trace 

4. roys largest rot 
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 یمنظت یرمتغآزمون های پس. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره2جدول 
 هاآنهای مقیاس و خرده شناختی هیجان

 منابع تغییر
 میانگین

 مجذورات
 درجه
 F آزادی

سطح 
 معناداری

 اندازه
 اثر

 توان
 آماری

 11/8 31/8 886/8 89/69 6 29/29 سرزنش خود
 6 8/ 72 886/8 21/16 6 16/211 پذیرش

 11/8 99/8 886/8 20/20 6 84/634 اندیشیمثبت

 14/8 37/8 886/8 73/63 6 42/68 دیگران سرزنش
تنظیم شناختی هیجان 

 کل
687/422 6 24/43 886/8 19/8 6 

آموزش پذیرش و تعهد در بهبود تنظیم  دشوکه در جدول فوق مشاهده می گونههمان
(. اندازه اثر بیانگر آن F=24/43و  p<89/8بوده است ) مؤثرآزمون شناختی هیجان در پس

درصد تغییرات تنظیم شناختی هیجان ناشی از اثر متغیر مستقل یعنی آموزش  19است که 
حجم  کفایتپذیرش و تعهد است. همچنین توان آزمون نزدیک به یک است که داللت بر 

 نمونه دارد.

های مقیاس تنظیم شناختی هیجانی کل و خرده نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیگیری متغیر .8جدول 
 هاآن

 منابع تغییر
میانگین 

 مجذورات
درجه 
 F آزادی

سطح 
 معناداری

 اندازه
 اثر

توان 
 آماری

 17/8 42/8 886/8 21/67 6 12/32 سرزنش خود
 6 8/ 78 886/8 13/99 6 67/213 پذیرش

 11/8 11/8 886/8 67/41 6 80/673 اندیشیمثبت

 18/8 34/8 886/8 04/66 6 40/68 دیگران سرزنش
تنظیم شناختی هیجان 

 کل
39/467 6 17/21 886/8 91/8 11/8 

د آموزش پذیرش و تعهد در بهبود تنظیم شوکه در جدول فوق مشاهده می گونههمان
(. اندازه اثر بیانگر F=17/21و  p<89/8بوده است ) مؤثرشناختی هیجان در مرحله پیگیری 

درصد تغییرات تنظیم شناختی هیجان ناشی از اثر متغیر مستقل یعنی آموزش  91آن است که 
جم ت بر کفایت حپذیرش و تعهد است. همچنین توان آزمون نزدیک به یک است که دالل

 نمونه دارد.
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 به تفکیک گروه و مرحله آزمون دیمآهای خود کارباور های توصیفی متغیر. آماره1جدول 
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه  متغیر

 میانگین   
انحراف 

 یارمع
 میانگین

انحراف 
 یارمع

 میانگین
انحراف 

 یارمع

های باور
 خودکارآمدی

 
 آزمایش
 کنترل

28/37 
33/31 

40/7 
91/7 

41/94 
18/48 

47/6 
28/7 

73/99 
48/48 

11/9 
70/1 

های خودکارآمدی را در گروه آزمایش و باور میانگین و انحراف معیار متغیر 1جدول 
 که مشهود است نمرات طورهماندهد. آزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسکنترل در پیش

 منظورهب یش داشته است.آزمون افزابه پیشآزمون و پیگیری نسبت گروه آزمایش در پس
جویان دانش کارآمدیبر پذیرش و تعهد بر باورهای خود بررسی اثربخشی آموزش مبتنی

آزمون  یهاهمفروضتک متغیره استفاده شد. به این منظور نخست  یانسکووارحلیل از ت دختر
نرمال  ،سیانکووارآزمون تحلیل  یهامفروضهیکی از  .دشبررسی  یانسکووارحلیل ماری تآ

 شد کهاده ویلک استف-برای بررسی این مفروضه از آزمون شاپیرو بودن توزیع متغیرهاست.
 .دشگزارش  68نتایج آن در جدول 

 یکارآمدویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر باورهای خود-نتایج آزمون شاپیرو .10جدول 
 دارییمعنسطح  آماره وضعیت متغیر

 باورهای خود کارآمدی
 61/8 19/8 آزمونیشپ

 09/8 10/8 آزمونپس

آزمون در پیش یکارآمدخود  یباورها ویلک-آماره شاپیرو -68با توجه به جدول 
ین نبودن نتایج ا داریمعننیست. با توجه به  داریمعنکه  است( 10/8آزمون )(، در پس19/8)

 .استآزمون نرمال آزمون و پسپژوهش در پیشتوان گفت که توزیع متغیر آزمون می

آزمون متغیر باورهای آزمون و پسمفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش یبررس .11جدول 
 خودکارآمدی در گروه آزمایش و کنترل

 دارییمعنسطح  Fآماره  متغیر باورهای خودکارآمدی آزمونیشپتعامل گروه*
 22/8 91/6 باورهای خود کارآمدی

 طخیبشبررسی همگونی  یانسکووارآزمون تحلیل  یهامفروضهاز  دیگر یکی
 آزمونیشپ یونرگرسآزمون همسانی شیب  Fآزمون  -62با توجه به جدول  رگرسیون است.
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 یستنکارآمدی در دو گروه آزمایش و گواه معنادار متغیر باورهای خود آزمونپس
((22/8< ,p 91/6= F) برابر هاگروه در آزمونپس و آزمونیشپ شیب رگرسیون بنابراین 

 .برقرار است رگرسیون شیب مفروضه و

آزمون متغیر باورهای پس هاییانسوارلوین برای بررسی همگنی  Fنتایج آزمون  .17جدول 
 هادر گروه خودکارآمدی

 سطح معناداری F df1 df2 متغیر

 21/8 20 6 69/6 خود کارآمدی باورهای

همگونی  آزمون از آزمونپس مرحله در گروه دو واریانس همگونی بررسی برای
 از بررسی مورد یرمتغ مورد در شده محاسبه لوین آزمون .شد استفاده لوین هایانسوار

 بنابراین ؛(=21/8pو  =69/6F) یکارآمدخود  یباروها یرمتغ نبود. معنادار آماری لحاظ

 .نشد رد نیز هایانسوار همگونی مفروضه

 نمره) وابسته متغیر و مدی(آباورهای خودکار آزمونیشپ نمره) همگام متغیر میان

 بنابراین دارد؛ وجود خطی رابطه 34/8 با ضریب خطی ( یکارآمدخود  یباورها آزمونپس

 یهامفروضه برقراری به توجه با. شد برآورده نیز متغیرها بین روابط بودن خطی مفروضه
 .بود خواهد مجاز آزمون این از استفاده تحلیل کوواریانس

 هایآزمون باورهای پسنتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره .63جدول 
 خودکارآمدی

 منابع تغییر
 میانگین

 مجذورات
 درجه
 F آزادی

سطح 
 معناداری

 اندازه
 اثر

 توان
 آماری

نمرات 
 آزمونیشپ

 عضویت گروهی

68/01 
96/6961 

6 
6 

82/2 
96/34 

61/8 
886/8 

87/8 
91 /8 

27/8 
6 

پذیرش و تعهد در بهبود  گردد آموزش مبتنی برمشاهده می فوق گونه که درهمان
(. اندازه اثر F=96/34و  p<886/8بوده است ) مؤثرآزمون های خودکارآمدی در پسباور

درصد تغییرات متغیر وابسته ناشی از اثر متغیر مستقل یعنی آموزش  90بیانگر آن است که 
پذیرش و تعهد است. همچنین توان آزمون نزدیک به یک است که داللت بر کفایت حجم 

 نمونه دارد.
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 خودکارمدینتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیگیری متغیر .14جدول 

 منابع تغییر
 میانگین

 مجذورات
 درجه
 F آزادی

سطح 
 معناداری

 اندازه
 اثر

 توان
 آماری

های باور
 خودکارامدی

26/6766 6 73/37 886/8 90/8 6 

 یباورهاد آموزش پذیرش و تعهد در بهبود شوکه در جدول فوق مشاهده می گونههمان
. اندازه اثر بیانگر (F=73/37و  p<886/8)بوده است  مؤثردر مرحله پیگیری  مدیآخود کار

ناشی از اثر متغیر مستقل یعنی  مدیآکارخود یباورهادرصد تغییرات  90آن است که 
آموزش پذیرش و تعهد است. همچنین توان آزمون نزدیک به یک است که داللت بر کفایت 

 حجم نمونه دارد.

 گیریو نتیجه بحث
ای ههدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور

خودکارآمدی در دانشجویان دختر بود. نتایج پژوهش در بررسی فرضیه اول نشان داد که 
ود، سرزنش خها )مؤلفهآموزش پذیرش و تعهد بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در تمامی 

اندیشی و سرزنش دیگران( دانشجویان دختر در گروه آزمایش نسبت به گروه پذیرش، مثبت
 یهالفهمؤون شده است. نتایج تداوم بهبود تنظیم شناختی هیجان و آزمگواه در مرحله پس

رگذاری ثیتأبنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر  ؛روزه را نشان داد 49رحله پیگیری آن را در م
د. این شومی ییدأآموزش پذیرش و تعهد بر افزایش تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر ت

(، 2869(، سزیکلی و مایو )2869بالتون و کوپر ) های هالییافته با نتایج پژوهش
همسو ( 6312زاده ابرقویی و نصیریان )(، محمدی، صالح2869کریستوکامپی، فارو و وب )

 است.
ش توان چنین اظهار داشت که دلیل موفقیت آموزش مبتنی بر پذیردر تبیین یافته فوق می

ن های مختلف افراد این است که ایگروهو تعهد روی انواع گوناگون اختالالت بالینی و نیز 
های بلکه یک درمان رفتاری است که از مهارت ؛به دنبال تغییر محتوای فکر نیست رویکرد

تفاده شناختی اسپذیری روانآگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطافذهن
هارت ذهن آگاهی آموزش م واسطهبهمبتنی بر پذیرش و تعهد  آموزش(. 2884کند )هیز، می

آگاهانه، راه رفتن، نوشین، غذا خوردن یا ذهن ۀشستشوی ظرف به شیو هایینتمر)شامل 
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ال را ح زمانکنندگان، کمک کرد که بودن در تآگاهانه( به شرکذهن ۀیوباغبانی به ش
تجربه کنند و به کمک تنفس و آگاهی بدن و پذیرش افکار بدون قضاوت و داوری در 

اشند، افکاری بازتابی از واقعیت ب کهآن، به این نکته پی ببرند که افکارشان پیش از هاآنمورد 
 صحیح نیستند. ضرورتاًساده هستند و این افکار منفی 

 آموزش پذیرش و تعهد بر اولین مؤلفه تنظیم شناختی هیجان یعنی سرزنش یرتأثدر تبیین 
خود را مسئول و مقصر دانستن در  توان چنین بیان داشت که سرزنش خود به معنایخود می

(. آموزش پذیرش و تعهد به افراد 2882تجربیات تلخ است )گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 
ازگار سهای ناهای خود، آگاهی یابند و راهبردکند تا نسبت به هیجانات و شناختکمک می

همین دلیل  ر بگذارند. بهتر کنادستیابی به اهداف بهتر و سازگارانه منظوربهپیشین خود را 
تخریبی که گرفتار آن شده است و ممکن است او را به -مراجع را از چنگ کشمکش خود

 هایمدار مانند رفتارهای هیجانحلسمت آزار رساندن به خود و دیگری و پناه بردن به راه
وانی ر و ارتقای سالمت یشناختروانکند و باعث بهبود سازگاری خطر سوق دهد، رها میپر

تنظیم شناختی هیجان یعنی  مؤلفهدر تبیین دومین  (.2868هیز، )شود و اجتماعی فرد می
یری از آنچه گتوان چنین گفت که داللت بر پذیرش رویداد و تجربه تلخ و کنارهپذیرش می

(. در درمان پذیرش و تعهد، مؤلفه 2882روی داده است )گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 
کند تا فرایند مهم درمان، این امکان را برای مراجع فراهم می عنوانبهتمایل و پذیرش 

اعث بپذیرد و انجام این کار ب هاآنتجربیات درونی ناخوشایند را بدون تالش برای کنترل 
زندگی فرد  کمتری را بر یرتأثکننده به نظر برسند و شود که آن تجربیات کمتر تهدیدیم

 (.2883، 6داشته باشند )براون و ریان
اهش ک منظوربههای فکری، اندیشی است که شامل تغییر روشمثبت ،مؤلفه سوم

ش اههیجان است که هم منجر به ک ۀبالقوه برانگیزانند تهای هیجانی، در موقعیفشار
(. 2862، 2شود )سزیگیل، بوزنی و بازینسکاهای منفی هیجانی میهای بیانگر و هم تجربهرفتار

. ستاها و عمل متعهدانه های درمان پذیرش و تعهد، تصریح ارزشترین تکنیکیکی از مهم
 ه انجامتعهد ب یتدرنهاهایشان و تعیین اهداف، اعمال، موانع و ترغیب افراد به شناسایی ارزش

ها، با وجود مشکالت باعث اعمال در راستای دستیابی به اهداف و حرکت در مسیر ارزش

                                                           
1. Brown, Ryan 

2. Szczygie, Buczny & Bazinska 
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ود و ششود تا ضمن تحقق اهداف و شادکامی ناشی از آن منجر به رضایت از زندگی میمی
ایش خود باعث افز نوبهبهای از افکار و احساسات منفی که را از گیر افتادن در حلقه هاآن

 (.6312زاده ابرقویی و نصیریان، محمدی، صالحدهد )شود، رهایی شدت مشکالت می
توان بیان داشت که این مؤلفه به معنی در مورد مؤلفه چهارم یعنی سرزنش دیگران می

هستند  و مقصر اتفاق بدی که برای فرد رخ داده مسئولنحوه تفکری مبتنی بر اینکه دیگران 
( معتقد است که رویکرد پذیرش و 2889یز )(. ه2882گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، )

زا تمرکز نماید به سازی و حذف عوامل آسیبآنکه روی برطرف یجابهتعهد درمانی 
های کنترل شده خود را بپذیرند و خود را از کند تا هیجانات و شناختمراجعان کمک می

اجازه  هاآن هه است خالص نمایند و بشدمی که سبب ایجاد مشکالتشان کنترل قوانین کال
 دست بردارند. هاآندهد که از کشمکش و منازعه با می

نتایج پژوهش در بررسی فرضیه دوم نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و 
های خودکارآمدی دانشجویان دختر در گروه آزمایش نسبت به گروه تعهد باعث بهبود باور

ه رحلهای خودکارآمدی در موم بهبود باورآزمون شده است. نتایج تداگواه در مرحله پس
ش پذیرش آموز یرگذاریتأثبنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر  ؛روزه را نشان داد 49پیگیری 

نتایج با  د. این یافتهشویید میأهای خودکارآمدی در دانشجویان دختر تو تعهد بر بهبود باور
زاده (، معافیان، نوحی و عباسی6314)حاجلو و عیوضی  (،2869و کوپر )بالتون های پژوهش

وان تدر تبیین یافته فوق می ( همسو است.6312ط دوست و عابدی )مهر دوست، نشا (،6313)
ی مشاوره مبتن خصوصبهها، چنین اظهار داشت که یکی از مراحل مهم در اکثریت مشاوره

به  . خودکارآمدیاستبر پذیرش و تعهد، بر عهده گرفتن مسئولیت درمان توسط مراجع 
توانم از عهده انجام کار برآیم یا نه. مشاوره است که آیا من می سؤالنحوی پاسخ به این 

تواند ها میمبتنی بر پذیرش و تعهد با دادن تکالیف مناسب و کار بر روی ارزش
ازی سپذیری، شفافکید بر انعطافأخودکارآمدی را در افراد افزایش دهد. همچنین با ت

تمرینات  آمیزپذیر است و انجام موفقیتا و بحث بر روی این موضوع که تغییر امکانهارزش
 ؤثرمتواند به افزایش خودکارآمدی و پذیرش مسئولیت مشاوره توسط مراجع مختلف، می

( در پژوهشی 2884) و همکاران ماسودا (.6314نژاد، فرد، حجازی و حسینیباشد )خدایاری
فکار، انتسابی منفی، که یک نمونه از این ا-ختی بر افکار خودشناهای گسلتکنیک یرتأث
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د و نتایج کاهش چشمگیری را در مقدار این شوط به خودکارآمدی است، بررسی افکار مرب
 شناختی نشان داد.های گسلکار با استفاده از تکنیکاف

کمک  کننده در این پژوهشآموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد به افراد شرکت یطورکلبه
ا هرا با زبان آمیخته نکنند و این هیجان هاآند و نها داشته باشکرد که درک درستی از هیجان

ذیرش، های پفرایند یلهوسبهها کامل تجربه کنند. در واقع تجربه کامل هیجان صورتبهرا 
 افراد و ارتباط هها را تعدیل کردابراز هیجان ؛زمینه، صورت گرفت عنوانبهگسلش و خود 

هایشان تغییر داد که سبب بهبود حاالت روحی، ها و هیجانکننده را با افکار، باورشرکت
 شد. هاآن یفرد ینبخلقی و تعامالت 

 ؛داین پژوهش بو هاییتمحدودبودن جامعه پژوهش به دانشجویان دختر از  محدود
از جمله پسران و دیگر مقاطع  و یگردهای بر روی گروه ییهاپژوهش شودمی پیشنهاد

های دیگر این پژوهش، عدم استفاده از سایر همچنین از محدودیت .پذیرد صورت تحصیلی
شود از سایر . در این راستا پیشنهاد میاستمقایسه  منظوربهشناختی های روانمداخله

 هاآن یسههای خودکارآمدی و مقاهای آموزشی در بهبود تنظیم شناختی هیجان و باورشیوه
 ردشود برنامه آموزشی پذیرش و تعهد پیشنهاد میبا نتایج این پژوهش استفاده شود. 

 تعامالت بهبود منظوربهو درمانی و مراکز مشاوره دانشجویی  آموزشی مختلف هایمحیط

 .شودفردی اجرا  بین

 منابع
 .و خداپناهی، محمد کریم اهللیولفرزاد،  ؛، محمدینیالدقطباحمدی ده  ؛رهاصغرنژاد، طاه

مجله مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر.  یسنجروان هاییژگیو(. مطالعه 6309)
 .212-274(،3)68شناسی، روان

(. بررسی ساختار عاملی 6318) .کریمپناهی، محمدخدا و محسندهقانی،  ؛آبادی، زهراامین
، 4، شماره 9تاری. دوره مجله علوم رفو اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی. 

319-376. 
(. ارتباط حمایت اجتماعی 6313) .موحدی، یزدان و موحدی، معصومه ؛بیرامی، منصور

. ییاینترنت در جامعه دانشجو و احساس تنهایی اجتماعی عاطفی با اعتیاد به شدهادراک
 .622 -681(، 2) 3شناخت اجتماعی. 
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(. اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هراس 6318) .پورفرج عمران، مجید
 .9-6(، 2) 1. فصلنامه دانش و تندرستی، اجتماعی دانشجویان

(. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان 6314)  .حاجلو، نادر و عیوضی، خدیجه
 .10-08(،3)66 شناختی ،مجله مطالعات روانو خودکارآمدی دانش آموزان. 

(. اثربخشی مشاوره شناختی 6314) .نژاد، ناهیدفرد، محمد؛ حجازی، الهه و حسینیخدایاری
رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به 

(، 2) 1، یشناختروانهای کاربردی پژوهشمصرف مواد دارای همسر و فرزند. سوء
16-79. 

مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناختی  یبررس (.6312) .رضا سلیمانی، عفت و هویدا،
 .17-16(، 13)67کتاب ماه علوم اجتماعی، اجتماعی بندورا. 

 .شهیدی، شکوه و یعقوبی عسگرآباد، اسماعیل ؛اردمه، علی ؛ور، علیرضااولی پ ؛سیاح، مهدی
 یدهاراهبرسالمت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق  بینییشپ(. 6313)

فصلنامه مرکز اهواز.  شاپوریجندتنظیم شناخت هیجان در دانشجویان دانشگاه 
 .44-37(، 6)9مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 

(. 6316) .عالی پور، سیروس و حاجی یخچالی، علیرضا ؛بوستانی، فاطمه ؛ییالق، منیجه شهنی
-06(،61) 1تربیتی،شناسی مجله مطالعات روانپیشرفت.  یهاهدفخودکارآمدی و 

668. 
ی فرسودگ (. رابطه بین خودکارآمودی و تجارب یادگیری با6307) .عزیزی ابرقویی، محسن

ناسی ارشد، دانشگاه عالمه نامه کارشپایانتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. 
 .ی تهرانئطباطبا

(. اثربخشی درمان مبتنی 6312) .زاده ابرقویی، مریم و نصیریان، منصورهصالح ؛محمدی، لیال
انشگاه دبر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. 

 .016-093(، 1) 23علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 
جویی های نظم(. نقش راهبرد6318) .میردورقی، فاطمه و حسنی، جعفر ؛مشهدی، علی

شناسی بالینی، سال . مجله روانسازی کودکانهای درونیلشناختی هیجان در اختال
 .48-21، شماره سوم، سوم
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(. تأثیر آموزش الکترونیکی 6313زاده، عباس. )معافیان، فاطمه؛  نوحی، عصمت و عباس
ای ویژه هتلفیقی بر یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان    پرستاری در درس مراقبت

 .41-42(، 3) 3، مجله آموزش پرستاریقلبی عروقی. 
(. بررسی اثربخشی 6312) .نشاط دوست، حمید طاهر و عابدی، احمد ؛مهردوست، زینب

پذیرش و تعهد درمانی بر کاهش توجه متمرکز بر خود و باورهای خودکارآمدی 
 .02-17(،66)3، یشناختروان یهامدلو  هاروشمجله اجتماعی. 
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