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. بود دهیدبیدر دختران نوجوان ورزشکار آس یفرزند -تعارض والد کاهش ( برACT) وتعهدرشیبر پذ یدرمان مبتن ریتأث یبررس ،پژوهش حاضر ازهدف 

 یدارا نوجوان ورزشکار دختران هیکل را یجامعه آمار. بود کنترل روهگ با یریگیپ و آزمونپس آزمون،شیپ طرح با یشیآزمامهیروش پژوهش از نوع ن
 نفر 30،هاآن انیم از کهدادند  لیدر سطح شهر تهران تشک ۱39۸در سال  یو مسابقات کشور یو باشگاه گیل ،یمل یهامیت در یورزش یدگیدبیآس

 پرسشنامه شامل سنجش ابزار. شدند نیگزیجا ی( با گمارش تصادفکنترل گروه و شی)گروه آزما ینفر ۱۵و در دو گروه انتخاب شدند صورت در دسترس هب

 جلسه هشتبه مدت  ش،یدر مرحله بعد، گروه آزما. آمدعمل به آزمونشیپها یآزمودن همه از ابتدا. بود ( 2CTS) تعارضحل هایتاکتیك تجدیدنظر شده

 رهیمتغچند انسیوار لیآزمون تحل جیعمل آمد. نتابه یریگیآزمون و آزمون پپس گروه دو هر از ت،ینها کرد. در افتیدر ACTمداخله به روش  یاقهیدق 90
معنادار بود  یکالم یاستدالل و پرخاشگر اسیمقتعارض و دو خرده ریمتغ یآزمون*گروه برا یاثر تعامل نیهمچن ،آزمون و گروه یاثرات اصل ،نشان داد

(00۱/0<Ps)نبود معنادار اثرات نیا از كیچیه یجسمان یگرپرخاش اسیمقخرده یبرا اما ؛ (0۵/0>Ps .)یحاک ریمتغ سه هر یبرا یبیتعق یهانآزمو جینتا 
 آزمون مختلف مراحل در کنترل گروه اما ؛داشتند یمعنادار شرفتیآزمون پشیپ به نسبت یریگیآزمون و آزمون پدر پس شیاز آن بود که گروه آزما

 یدرمان مبتن یشناختروان مداخالت جهی. در نتبهتر از گروه کنترل عمل کرد شیآزماگروه  یریگیآزمون و آزمون پسپ در ن،یهمچن. کرد عمل کسانی
 باشد رگذاریتأث یورزش بیآس یدارا یا¬در دختران نوجوان ورزشکار حرفه یفرزند -تعارض والد کاهشبر  تواندیم ،(ACT) وتعهدرشیبر پذ

 یورزش بیآس ،یاورزشکار حرفه نوجوان، ،یفرزند -، تعارض والد،(ACT) وتعهدرشیر پذب یدرمان مبتنهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
 با که دیآیشمار ماز مراحل مهم تحول انسان به یکی، ۱ینوجوان
 رییتغ معرف دوره نیهمراه است. ا یفراوان یزاتنش عوامل

 و ساخته جدا ساالنبزرگ از را کودک که است یقیعم
(. ۱39۷آورد )منصور، یوجود مرا در او به یمختلف یهایدگرگون

 ،ینوجوان دوره که باورند نیمتخصصان بر ا بیشترکه  یطورهب
 است انسان هر رشد دوره نیترمهم و نیتریبحران ن،یترحساس

مسائل و مشکالت مربوط به بلوغ از  .(20۱۸، و همکاران ی)کند
به خودمختاری و  ابیینوجوان برای دست ندهیسو و تالش فزاكی

 و منفی احساسات جادیتواند منجر به امی ،گریدسویاستقالل از
 یبرق، ییکوال ی)خدابخش شود نوجوانی در تعارضات شیافزا

 ت،یهو کسب ،یبرازگرخود (.۱396، بانیخامنه، مجرب و خط
 ینوجوان دوره در اساس یازهایاز ن یطلباستقالل و یخودانضباط

در ارتباطات نوجوان و  یاعمده راتییتغ جادیا باعث که است
شود یم نیوالد و نوجوان نیب تعامالت در تعارض بروز سازنهیزم

عدم توافق  :عبارت است از ،توان گفت تعارضی(. م20۱۸ ،)هرد
 و اهداف و نظرات یناسازگار گر،یکدیو مخالفت دو فرد با 

 طورهمین و گیرد صورت یگرید مخالف جهت در که یرفتار
سو و اختالف اهداف و بین افراد در اثر منافع ناهم یاستیزه

 نیا اگر (.۱39۷ ،یپناهی و گودرز)حسین است ادراکات مختلف
به  ،آنان رخ دهد نیفرزندان و والد نیب یعدم توافق و ناسازگار

 نیاباالی  سطوح که شودیم گفتهفرزند  -آن تعارض والد
 نسبت به پرخاشگری لهاز جم یمنف امدهاییپ انواع با تعارض

 یهاگروه در رییدرگ و یاجتماع تیصالح کاهش ان،یهمتا
 ،و همکاران نگولدسباییاست )ا خورده وندیپ منحرف، انیهمتا

 خوب امدهاییپ فرزند با -والد درست روابط ،ی(. از طرف2006

 نفسعزت ،یافسردگ اضطراب، نییپا سطوح جمله از فرزند برای

 مرتبط رفتاری مشکالت و مواد از تفادهسوءاس کمتر وقوع باال،

امری  ،تعارض یطور کله(. ب۱393 ،یگندوان یو قمر یاست )قمر
 ینوجوان سنی دوره در که است خانوادگی روابط در ریناپذاجتناب

 نوجوان و نیشود. هر اندازه میزان تعارض والدمی مشاهده اریبس
در  یمنفی و مشکالت رفتار یهاهیجان میزان باشد بیشتر

 یهایارتباط آشفته، ناسازگار نیو ا ابدیمی شینوجوان نیز افزا
 ،آورد )هارتس و پاوروجود میو نوجوان به نیمیان والد یبیشتر

                                                 
1. adolescent 

200۴.)  
 یمستثن قاعده نیا از زین نوجوان ورزشکاران ان،یم نیدر ا

. هستند خود نیوالد با تعارض به ختهیتجارب آم یدارا و ستندین
 بر یادیز فشار خود یرقابت تیماه لیدلبه یورزش طیمح معموالً

کند که منجر به اضطراب و یم لیتحم نوجوان ورزشکاران
(. از 200۸ ت،یو اسم پرتیشود )نایمضاعف م یاسترس روان

 ورزش ژهیوبه ورزش ریزناپذیگر عواقب از یدگیدبیآس ،یطرف
 یاساتاحس ریدرگ دهیدبیآس ورزشکاران رو،نیا. ازاست یقهرمان

 دست از انزوا، احساس ت،یموقع دادن دست از اندوه، و غم لیقب از
هستند  یاجتماع یهاتیحما از ارتباط قطع ،یورزش تیهو دادن

 ،یدگیدبیآس نیابرعالوه(. 20۱۱، لریم و ماکی)پودالگ، د
 یشناخت مشکالت و موجب دهدیم قرار فشارتحت را ورزشکار

لق نفس، خُاب، کاهش اعتمادبهاسترس، اضطر از جمله یفراوان
 یو صدق یلیالکه، کاظم نژادل ییبقا ،ی)جعفر ی، افسردگیمنف

شود )محمد، پاپوس و یم یو افسردگ ی(، سرخوردگ۱39۴ثابت، 
 نیا مجموع که است نیا از یحاک زیها نپژوهش(. 20۱۸شارما، 
 ینوجوان نیدر سن یفرزند -تواند بر تعارضات والدیم ،عوامل

لزوم توجه به  ،ن امریا که دینما شتریها را بکشمکش و دیفزاایب
 نوجوانان خصوصبه نینوجوانان با والد یامشکالت رابطه

 کند.یم مطرح شیپازشیب را یورزش بیآس یدارا ورزشکار
 نوجوان -والد تعارض اند کهداده ها نشانعنوان مثال، پژوهشبه

افسردگی و  انندم نوجوانیه دور ها و مشکالتناسازگاری با
 شتریب یو پرخاشگر (۱39۴ ،یو قاسم یاسد ،یدی)جاو اضطراب

( همراه است. ۱39۴زاده، خانلو و محسن)قره کمتر نفسعزت و
وجود آمده در تعارض به یبرا یدیمف یامقابله یهاچه راهچنان

کار گرفته شود، به رشد رابطه کمك خانواده به یاعضا نیب
 برخورد نحوه تعارض، در ریدرگ نیطرفچه چنان یول ؛کندیم

بلکه به  ؛شودینم رفع موجود تعارض تنها نه ندانند، را حیصح
 (.۱39۸ ،گلدنبرگ و گلدنبرگرساند )یم بیتداوم رابطه هم آس

شناسان و مشاوران توسط روان یمختلف یهاوهیامروزه ش
 فرزندان با نیبهبود روابط و کاهش تعارضات والد یخانواده برا

 وتعهدپذیرش بر یمبتن درمان جمله از است گرفته ورتص
(ACTدرمان مبتن .)یدرمان کردیرو كی ،وتعهدپذیرشبر  ی 

 که است یارتباط ارچوبهچ هینظر بر یمبتن و کارآمد یرفتار



 یشاهمراد هیسم و یدیحم یمصطف
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 ینوع جهینت انسان را عمدتاً یشناختروان مشکالت
 انعطاف عدم نیداند. ایم یشناختروان یریناپذانعطاف

 یاتجربه اجتناب و یشناخت یختگیآم واسطهبه ،یشناختروان
 یهایوابستگ ،وتعهدپذیرشبر  یشود. درمان مبتنیم جادیا

 ارتباط كی بافت در را میرمستقیغ یکالم یندهایفرآ و میمستق
 پرورش قیطر از بتواند یتجرب طوربه تا ردیگیم کاربه یدرمان

 شیافزا خود، از یفراتجرب حس كی جادیا گسلش، رش،یپذ
خوب از اقدامات  یها و ارائه الگوهااکنون، ارزش لحظه با ارتباط

 یشناختروان یریپذها، انعطافارزش نیمتعهدانه مرتبط با ا
 ،یرحمت و پورلتیپوش، فض)جوشن کند جادیا فرد در یشتریب

 ۱شود پذیرش روانیدر این درمان ابتدا سعی می ،(. در واقع۱396
جارب ذهنی )افکار، احساسات و...( افزایش یابد و فرد در مورد ت

به بیمار آموخته سپس متقابالً اعمال کنترلی نامؤثر کاهش یابد. 
شود که هرگونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجارب می

اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید ذهنی ناخواسته بی
گونه واکنش درونی شود و باید این تجارب را بدون هیچها میآن

 ،کامل پذیرفت. در قدم دومطوربهها، یا بیرونی جهت حذف آن
شود؛ یعنی فرد از فرد در لحظه حال افزوده می 2روانی بر آگاهی

تمام حاالت روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی 
شود که خود را از این به فرد آموخته می ،یابد. در مرحله سوممی

نحوی که بتواند ( به3ی جدا سازد )جداسازی شناختیتجارب ذهن
مستقل از این تجارب عمل کند. قدم چهارم، تالش برای کاهش 

یا داستان شخصی )مانند قربانی  تمرکز مفرط بر خودتجسمی
بودن( که فرد برای خود در ذهنش ساخته است. مرحله پنجم، 

اسد های شخصی اصلی خود را بشنکه ارزشکمك به فرد تا این
ها را به اهداف رفتاری خاص واضح مشخص سازد و آن طوربهو 

 ایجاد قی(. در نهایت، از طر۴هاسازی ارزشتبدیل کند )روشن
یعنی فعالیت معطوف به اهداف و  ؛۵متعهدانه عمل جهت انگیزه
های مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی )فوک، ارزش

 (.20۱2، نیو مل نیپارل
از  یکه حاک افتیرا  یتوان مواردیم ،هاهنیشیپ یدر بررس

از  یبر مسائل و مشکالت خانوادگ یروش درمان نیا یاثربخش
 کت،یپ ل،یحم ؛عنوان مثالهاست. ب یفرزند -جمله تعارضات والد

                                                 
1. psychological acceptance  

2. psychological awareness 

3. defusion cognitive 

 از یگروه یرو برخود  یهاپژوهش یط (20۱۵) اهو و امباغ
بهبود  بر وتعهدپذیرشبر  یدرمان مبتن که افتندیدر آموزاندانش

است. ثر ؤمها ارتباط والد و نوجوان و کاهش تعارضات آن
 یگروه یرو بر یپژوهش یط، (۱39۵و آزاده ) یاصالن نیهمچن

 یمبتن درمان ندنشان داد ،مادرسرپرست ینیوالدتك دختران از
 روابط نیز و مادران یاجتماع یستیبهز بهبود بر وتعهدپذیرش بر

 ی( ط20۱6) نداف نیمچناست. ه بودهثر ؤم فرزندی- مادر
 یفرزند -باعث بهبود روابط مادر ACTنشان داد  یپژوهش

 شود. یم یفعالشیکودکان مبتال به اختالل ب
 وتعهدپذیرش بر یدرمان مبتن که کرد انیب نیچن توانیم

(ACTبه مراجع ) است مهم شیبرا واقعاً چهآن کندیم کمك 

 تیداه یبرا هاارزش نیا از خواهدیم او از و سپس بشناسد را
 کردیرو نیا نیهمچن .کند استفاده یزندگ در یرفتار راتییتغ

 هب را امیپ نیا دارد قصد است، نامش مشخص از که طورهمان
 و ردیبپذ را هست کنترل از چه خارجآن که کند منتقل فرد
 هدتع شودیم اشیزندگ شدن تریغن و بهبود باعث که یعملبه

  (.20۱2 ن،یو مل نیرلباشد )فوک، پا داشته
از  یکی ،یدوره نوجوان دهدیمها نشان یبررس ،یکل طوربه

هر انسان  یرشد یهادوره نیترمهم و نیتریبحران ن،یترحساس
رسد نوجوانان ینظر مبه (.20۱۸و همکاران،  یاست )کند
 خاص تیماه به توجه با دختران، ژهیوبه ،دیدهآسیبورزشکار 

 نهیزم ،امر نیباشند. ا یشتریب یریپذبیآس معرض در دوران نیا
ها فراهم آن یرا برا یتوجهقابل یو روان یذهن یهابحران جادیا
 به یبندیهمچون عدم پا یتواند با عواقب منفیو م کندیم

 یامدهایپ ای مواجه شود و یبخشو توان یوتراپیزیف یهادوره
را  یرزش رقابتو انصراف دائم از و یمانند افسردگ یریناپذجبران

اوسترهوف،  ،20۱۸)محمد، پاپوس و شارما، دنبال داشته باشد هب
 دگاهید طبق گر،یدیسو(. از20۱۸، اُهو  ورانسئانو، بکس کنز

 مشکالت و انزوا ریدرگ خانواده یاعضا از یکی چهچنان ،یستمیس
 ریثأتتحت را خانواده ستمیشود، کل مجموعه و س یشناختروان
عنوان مثال، هسازد. بیم ریدرگ را خانواده یاعضا ریاس و داده قرار

تواند به یم ،خانواده در فرزندان از یکی یو انزوا یافسردگ
منجر شود )گلدنبرگ و گلدنبرگ،  یفرزند -تعارضات والد

4. values 

5. committed action  
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به  یبر لزوم کمك جد طیشرا نیا ل،یدل نیهم(. به۱39۸
اهش در غلبه بر تعارضات و ک دیدهآسیبورزشکاران نوجوان 

 است الزم ،نیکند. بنابرایم دیکأت یدگیدبیآس یمنف یامدهایپ
 نیا تیریمناسب در به حداکثر رساندن مد یدرمان یهاروش از

 یهاهیسرما از یکی که نوجوان ورزشکاران تا برد بهره طیشرا
شوند بتوانند بهداشت یکشور محسوب م در هر یو مل یانسان
 کهنیا به توجه با. کنند جربهت را یبهتر یزندگ تیفیو ک یروان

 بر یمبتن درمان ریثأتدهنده نشان یپژوهش یهانهیشیپ
است و  یفرزند -والد( بر کاهش تعارض ACT) وتعهدپذیرش

در جامعه  ACTبر مداخله  یمبن یو خارج یپژوهش داخل چیه
پژوهش  ؛ بنابرایننشد افتی دیدهآسیبدختران نوجوان ورزشکار 

در دختران نوجوان ورزشکار  یشیآزمامهیطرح ن كی یحاضر ط
را بر  ACT یهستند، اثربخش یورزش بیآس یکه دارا یاحرفه

 نیدر ا قرار داد. یموردبررس یفرزند -والدتعارض کاهش 
 .مطالعه شد لیذ یهاهیپژوهش فرض

( ACT) وتعهدپذیرش بر یمبتن درمان دوره كی: ۱ هیفرض
ار ان نوجوان ورزشکدر دختر یفرزند -والدتعارض  زانیبر م

 است.ثر ؤم دیدهآسیب
( ACT) وتعهدپذیرش بر یمبتن درمان دوره كی: 2 هیفرض

 ثرؤم دیدهآسیب ورزشکار نوجوان دختران در استدالل زانیبر م
 .است

( ACT) وتعهدپذیرش بر یمبتن درمان دوره كی: 3 هیفرض
 ورزشکار نوجوان دختران در یکالم یپرخاشگر زانیبر م

 .است ثرؤم دهدیآسیب
( ACT) وتعهدپذیرش بر یمبتن درمان دوره كی: ۴ هیفرض

وان ورزشکار نوج دختران در یجسمان یپرخاشگر زانیبر م
 .است ثرؤم دیدهآسیب

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 -آزمونشیپ طرح با یتجربمهینوع ن از ،حاضر روش پژوهش

 یآمار جامعه بود. یریگیپ دوره وکنترل  گروه با آزمونپس
ساله بود که  ۱۸تا  ۱۵ یاشامل دختران نوجوان ورزشکار حرفه

در  تهران استاندر  یو مسابقات کشور گیل ،یمل میدر سطح ت
 یپرداختند و حداقل دارایبه ورزش و رقابت م ۱39۸سال 

                                                 
1. Conflict Tactics Scales (CTS 2) 

 یپژوهش دارا نیو در زمان انجام ا یسال سابقه ورزشكی
 ایانجام مسابقات و  یبراکه  یطوربه ،هبود یورزش دیدگیآسیب

 در یورزش بیمنظور از آس ،داشتند. در واقع تیمحدود ناتیتمر
 یشکستگ از)اعم  یجسمان بیآس نوع هر شامل پژوهش، نیا

و مزمن و...(  یعمق یها، دردهارباط یپارگ و یدگیکش استخوان،
 هویش به ناتیکه ورزشکار را از انجام کامل مسابقات و تمر است
 رشته نوع ،پژوهش نیدارد. در ایبازم یدگیدبیآس بروز از قبل

ها از هر نوع رشته یآزمودن و نبوده مالک یآزمودن یورزش
روش حضور داشتند.  یو انفراد یمیاعم از ورزش ت یورزش
 نیدر دسترس بود. به ا صورتبهپژوهش  نیدر ا یریگنمونه

 یهامالک یافراد دارااز  (۱39۸ ،رنفر )دالو 30صورت که ابتدا 
 شیگروه آزما دو به یتصادف وهیپژوهش انتخاب و سپس به ش

کنندگان شدند. از همه شرکت میتقس نفر( ۱۵کنترل )هر گروه  و
 هشت شیآزما گروه سپس و شد گرفته آزمونشیپ ،در پژوهش

مداخله  یگروه صورتهب بار( دو یا)هفته یاقهیدق 90 جلسه
 از نکرد. پس افتیدر یامداخله چیرل هکنت گروه. کرد افتیدر

 بعد ماهكیو  آزمون گرفته شدپس از هر دو گروه جلسات انیپا

با استفاده  جیو نتا آمد عملبه یریگیاز هر دو گروه آزمون پ مجدداً
 گرفت قرار لیتحل مورد SPSS-22 و انسیوار لیاز آزمون تحل

(0۵/0=α.) 

 در نیشیپ شده ذکر طیشراعالوه بر  ،مطالعه به ورود اریمع
 و پژوهش در شرکت یبرا تیداشتن رضا ،یورزش بیآس مورد

 کتمشار عدم خروج طیشرا و مداخله با زمانهم درمان نداشتن
 فیلتکا انجام عدم و جلسه دو از شیب بتیغ و جلسات در منظم
 از کامل ییرها و پرسشنامه حیصح لیتکم عدم و منزل
 . بود یریگیپ و مداخله مرحله در دیدگیآسیب

 سنجشابزار 
تعارض حل هایتاکتیك شده تجدیدنظر پرسشنامه
 -والد تعارض یابیارز منظوربه :( 2CTS) 1اشتراوس

 تعارضهای حلتجدیدنظرشده تاکتیك پرسشنامه از یفرزند

( استفاده ۱996) ، هامبای، بونی مککوی و شوگارمناشتراوس
 كیتاکت سه که است سؤال ۱۵ یدارا پرسشنامه نیا شد.
 یکالم یپرخاشگر اول(، سؤال )پنج استدالل یعنی تعارضحل
 سوم( را سؤال )پنج یجسمان یپرخاشگر و سؤال دوم( )پنج
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 یگذارنمره کرتیل اسیمق براساس پرسشنامه نیسنجد. ایم
 )نمره ادیز یلیخ تا (۱)نمره  هرگز از درجه پنج یدارا و شودیم

، سنجدیم را استدالل که اول پرسشنامه سؤال پنج .است (۵
 در نییپا نمره ،نیبنابراشوند. یم یگذارنمره معکوس طوربه

 از شتریاستفاده ب و عدم تعارض دهندهنشان ،اسیمق نیا

 یپرخاشگر یهااسیمق است. سؤاالت استدالل یراهبردها
 نمره شود. یم یگذارنمره میمستق صورتبه، یکیزیف و یکالم

 از کمتر استفاده و تعارض دهندهنشان، اسیمق نیا در باال

 یاست )مراد یجسمان و یکالم یکنترل پرخاشگر یراهبردها
 نیب هامقیاسخرده از كیهر نمرات (. دامنه۱3۸۵ذاکر،  ییثنا و
 نمره و رابطه در عدم تعارض دهندهنشان ۵ نمره است. 2۵ تا ۵

 کل یبرا نمرات دامنه است. تعارض نیشتریدهنده بنشان 2۵

 عدم تعارض، دهندهنشان ۱۵ است. نمره ۷۵ تا ۱۵ نیب آزمون

 بودن میدهنده وخنشان ۷۵ نمره متوسط و تعارض ۴۵ نمره

 ی ومراداعتبار این پرسشنامه توسط است.  باال( رابطه )تعارض
و برای  درصد ۷۸( برای کل آزمون ۱3۸۵) ذاکر ییثنا

 69 یکالم یپرخاشگر یو برا درصد ۷0استدالل  اسیمقخرده
 نیهمچن .شد گزارش درصد ۷6 یجسمان یو پرخاشگر درصد

 ۸۱کل پرسشنامه  یپژوهش حاضر برا در آلفای کرونباخ بیضر
 و یکالم یپرخاشگر استدالل، مقیاسخرده یو برا درصد
 .گزارش شد درصد ۸۸و  درصد 69، درصد ۷۸ بیترتبه یجسمان

 یفرزند -والدتعارض  ی( براACT) وتعهدرشیپذبر  یپروتکل درمان مبتن -1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 قرارداد و ییآشنا اول
 یامشاوره

 آن تیرعا به همه قیتشو و یرازدار انیب جلسات، ساختار و نیقوان نییتع جلسات، تعداد و درمان اهداف درباره توافق

 و یآگاهذهن آموزش دوم
 یدرماندگ جادیا

 خالق

 یسه پرسش برا نیتمر یکنترل و اجتناب، اجرا دنیبه مشکل و به چالش کش نسبت نشیب جادیتنفس توجه آگاهانه، ا نیتمر
و  ینیفرم خودبازب هیته وخانه  فیبا خود، تکل یآموزش مهربان ،چاه سازنده، استعاره ماسه روان و انسان در یدیبه ناام دنیرس

 سیتنفس با و نیروزانه و تمر ادداشتی

 یهاكیتکن کاربرد سوم
 گسلش و یآگاهذهن

 با سازنده یدیناام مرور حال، زمان در حضور و کشمش آگاهانهذهن خوردن نیتمر بازخورد، و قبل جلسه فیتکل و نیتمر مرور
 نیتمر با)گسلش(  ییزداجوشهم نیتمر ناپاک، و پاک رنج فیتوص با رشیپذ نیتمر نکن، فکر یشکالت كیک به استعاره

 تمرکز نیتمر فیتکل ارائه و انسان در یاصل جانیه نُه یمعرف افکار، نهمچو هادست ،رودخانه یرو برگ استعاره یتجرب
 سیو با رایانه استعاره و آگاهانهذهن

 عنوانهب خود چهارم
 نهیزم و گرمشاهده

 مهارت آموزش ،یشناختروان یریپذانعطاف شیافزا شطرنج، صفحه و اتوبوس مسافران استعاره نات،یتمر و قبل جلسه مرور
 سیو با مبلمان و خانه استعاره خانه نیتمر ارائهو  جلسه در یاصالح تجربه صورتهب مسئلهحل

 یهاارزش کشف پنجم
 و یزندگ یعمل

 یسازشفاف

 ییشناسا بچه، دو استعاره ،هاارزش جهت در کردن یزندگ حیتوض ،ییایقیموس آگاهانهذهن نیتمر قبل، جلسه مرور و بازخورد
 هاارزش به دنیرس یبرا یزیربرنامه و عمل یالگو ،ییجادو یعصا و قهرمانان استعاره ،هارزشا جدول ارائه با هدف و هاارزش

 یهمدل مهارت آموزش و مؤثر ارتباط مهارت آموزش و

 و هاارزش بر دیکأت ششم
 یسازشفاف

 موانع یابیارز کاربرگ ارائه ،(هاارزش کردن مشخص) یشخص نامه یزندگ نوشتن استعاره ،آگاهانهذهن نیتمر مرور، و بازخورد
 استرس تیریمد مهارت آموزش و

 و تعهد تیماه درک هفتم
 یعمل صورتهب اقدام

 گدا استعاره و مه در یرانندگ استعاره با متعهدانه اقدام یتجرب آموزش ،یاحتمال مشکالت و موانع یبررس ،آگاهانهذهن نیتمر
 جانیه تیریمد مهارت موزشآ و در دم

 عمل بر دیکأت هشتم
 و مرور متعهدانه،

 آزمونپس

 درباره بحث ،یدرختکار استعاره و همسفران استعاره ها،آن به دنیرس در مراجع یکارها و هاارزش یریگیپ ،آگاهانهذهن نیتمر
 آزمونپس انجام و یواقع یزندگ در دهید آموزش فنون جینتا

 

 هاافتهی
 تیجمع یهاشاخص دهدیم نشان، 2 جدولکه  طورهمان

مدت  ،یاحرفه ورزش سابقه سن، جمله از هایآزمودن یختشنا
 شده ارائه یمل میو سابقه حضور در ت دیدگیآسیبزمان فاصله از 

 . است
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 یشناخت تیجمع یهاشاخص -2 جدول
 نیشتریب نیکمتر نیانگیم ریمتغ

 ۱۸ ۱۵ ۱/۱۷ (سال)به  سن
 6 ۱ ۵0/3 (سال)به  یاحرفه ورزش سابقه
 3۸ ۱۴ 63/2۱ (روز)به  یدگیدبیآس از فاصله زمان مدت
 6 ۱ 30/3 (سال)به  یمل میت در حضور سابقه

 در شده یریگاندازه ریمتغ یفیتوص یهایژگیو 3جدول در 
آزمون و آزمون، پسشیو کنترل در مراحل پ شیآزما یهاگروه

 .است شده آورده یریگیآزمون پ

 و کنترل در سه مرحله آزمون شیآزما یهاه در گروهشد یریگاندازه ریمتغ یفیتوص یهاشاخص -3جدول 

 یدگیکش یچولگ انحراف استاندارد نیانگیم مرحله آزمون گروه ریمتغ

 تعارض

زما
آ

ی
 ش

 -2۴/۱ 0۷/0 3۸/2 ۴0/۴۵ آزمونپیش

 -3۵/۱ 26/0 03/2 ۱3/2۷ آزمونپس

 -۱۵/۱ -۵۸/0 0۴/2 33/2۸ یریگیپ

رل
کنت

 

 -۷0/0 ۴6/0 2۸/3 66/۴۵ آزمونپیش

 ۴3/0 -60/0 9۷/2 ۵3/۴۵ آزمونپس

 2۸/0 ۵6/0 ۸۵/۱ ۱3/۴۵ یریگیپ

 استدالل

زما
آ

ی
 ش

 -99/0 -0۱/0 ۴۵/۱ ۴6/20 آزمونپیش

 -3۴/۱ -09/0 ۴0/۱ ۱3/۱0 آزمونپس

 -۸۴/0 -۱۴/0 2۷/۱ 06/۱۱ یریگیپ
رل

کنت
 

 -۷۴/0 2۱/0 ۵0/۱ ۵3/20 آزمونپیش

 -۷۵/0 -0۷/0 ۵۱/۱ ۴0/20 آزمونپس

 0۴/0 ۴3/0 32/۱ 20/20 یریگیپ

 یکالم یپرخاشگر

زما
آ

ی
 ش

 -۵0/0 0۴/0 ۷6/۱ ۱3/۱۴ آزمونپیش

 2۱/0 -06/0 0۸/۱ 20/۸ آزمونپس

 -26/0 ۵0/0 ۱۸/۱ ۵3/9 یریگیپ

رل
کنت

 

 -۸9/0 -2۸/0 92/۱ ۴6/۱۴ آزمونپیش

 -۵6/0 -36/0 ۸0/۱ ۴0/۱۴ آزمونپس

 -۷۷/0 -2۵/0 ۷۴/۱ 20/۱۴ یریگیپ

 یپرخاشگر

زما یجسمان
آ

ی
 ش

 -0۵/۱ -26/0 ۵6/۱ ۸0/۱0 آزمونپیش

 ۵3/0 ۱۱/0 06/۱ ۱3/۱0 آزمونپس

 -3۵/۱ ۱3/0 ۷9/0 93/9 یریگیپ

رل
کنت

 

 -99/0 -02/0 ۵۴/۱ 66/۱0 آزمونپیش

 -۷۱/0 -0۷/0 ۴۸/۱ ۷3/۱0 آزمونپس

 -۱۱/۱ ۱0/0 2۷/۱ ۷۴/۱0 یریگیپ

 تعارض نمرات نیانگیدهد مینشان م، 3جدول گونه که همان
 طورهب ،یریگیآزمون و آزمون پپس در شیآزما گروه

 است.  افتهینسبت به گروه کنترل کاهش  یامالحظهقابل
ها داده که داد نشان یدگیو کش یچولگ ،باالتوجه به جدول  با
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 در نیلو آزمون جینتا نیهمچنستند. هنرمال برخوردار  عیاز توز
 گرفت جهینت توانیم ،نیبنابرا. باشدینم دارامعن یزمان ورهد سه
 همگن کنترل و یشیآزما گروه دو در ریمتغ سه نیا انسیوار که

 یهمگن باکسام آزمون نبودن دارامعن به توجه با نیهمچن ؛است
 ،نیبنابرا. است دأییتمورد گروه دو هر در هاانسیاروکو سیماتر

 .است شده تیرعا انسیوار لیحلت آزمون یاصل یهامفروضه
ها در مراحل مختلف آزمون، از گروه نیتفاوت ب یجهت بررس

استفاده  یتکرار یهااندازه با رهیچندمتغ انسیوار لیآزمون تحل
نشان  جیگونه که در جدول آمده است، نتاهمان(. α=0۵/0شد )

 یتعامل اثر نیآزمون و گروه و همچن یدهد که اثرات اصلیم
 و استدالل مقیاسخرده دو و تعارض ریمتغ یبراون *آزمگروه

عامل خرده یبرا یباشند، ولیم معنادار یکالم یپرخاشگر
 (.F=۴۱3/۱و  P=2۵2/0باشند )یمعنادار نم یجسمان یپرخاشگر

 آن یهاعاملخرده و تعارض ریمتغ یبرا یتکرار یهااندازه با رهیمتغچند انسیوار لیتحل آزمون جینتا -4جدول 

 مجموع آماره F مقدار P اثر اندازه

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

 رییمنبع تغ عامل خرده

۸29/0 
۵۷۱/0 
03۵/0 
۸۷2/0 

000/0 
000/0 
369/0 
000/0 

۵۴۷/۱3۵ 
20۵/3۷ 
0۱۴/۱ 
0۴9/۱۴۱ 

06۷/۵۱2 
۴22/۱۵2 

600/2 
۴00/۱622 

2 
2 
2 
2 

033/2۵6 
2۱۱/۷6 
300/۱ 
200/۸۱۱ 

 استدالل
 یکالم

 یجسمان
 تعارض

 آزمون

 

93۸/0 
۷۴9/0 
0۵۱/0 
9۱۸/0 

000/0 
000/0 
230/0 
000/0 

۴0۸/۴2۵ 
۷۱۵/۸3 
۵0۸/۱ 
۸2۱/3۱۴ 

۷93/3۱۵ 
۵33/۱0۴ 

33۷/۱ 
23۷/۱0۴۸ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۷93/3۱۵ 
۵33/۱0۴ 

33۷/۱ 
23۷/۱0۴۸ 

 استدالل
 یکالم

 یجسمان
 تعارض

 گروه

۸۱6/0 
۵۴۸/0 
0۴۸/0 
۸6۴/0 

000/0 
000/0 
2۵2/0 
000/0 

۱00/۱2۴ 
۸96/33 
۴۱3/۱ 
02۸/۱۷۸ 

۸22/۴6۸ 
۸6۷/۱3۸ 

622/3 
۸22/۱۵۱۱ 

2 
2 
2 
2 

۴۱۱/23۴ 
۴33/69 
۸۱۱/۱ 
9۱۱/۸۵۵ 

 استدالل
 یکالم

 یجسمان
 تعارض

 گروه*آزمون

 نشان آزمون و گروه یتعامل اثر خصوص در شتریب یهایبررس
 به نسبت یریگیآزمون و آزمون پپس در شیآزما گروه که داد

تعارض، استدالل  ریدر هر سه متغ یمعنادار شرفتیآزمون پشیپ
 ستا یدر حال نی. ا(Ps>00۱/0)داشتند  یکالم یو پرخاشگر

که عملکرد گروه کنترل در مراحل مختلف آزمون تفاوت 
 در ن،یهمچن .(Ps<0۵/0)نداشت  رهایمتغ نیدر ا یمعنادار

 بهتر ریمتغ سه هر در شیآزما گروه یریگیآزمون و آزمون پپس

آزمون شیدر پ ی، ول(Ps>00۱/0) کرد عمل کنترل گروه از
 نیا .(Ps<0۵/0)و کنترل نبود  شیآزما یهاگروه نیب یتفاوت

منجر  یاکه برنامه مداخله باشدمی رفته بدان معناهمیرو جینتا
 یکالم یعامل استدالل و پرخاشگربه کاهش تعارض و دو خرده

نداشته  یدارمعنا ریتأث یجسمان یپرخاشگر یرو؛ اما شده است
 (.۱است )نمودار 
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 آن یهاعاملو خرده یفرزند -والد بر تعارض (ACT) وتعهدرشیپذبر  یمداخله درمان مبتن ریثأت -1 نمودار

 

 یریگجهیبحث و نت
 بر یمبتن درمان ریتأث یبررس ،پژوهش حاضر از هدف

در  یفرزند -تعارض والد کاهش ( برACT) وتعهدپذیرش
نشان  پژوهش جینتا .است دهیدبیورزشکار آس دختران نوجوان

( بر کاهش تعارض ACT) وتعهدپذیرشبر  یدرمان مبتنداد 
در  یکالم یعامل استدالل و پرخاشگرو دو خرده یفرزند -والد

 بر وبوده است ثر ؤم دیدهآسیبدختران نوجوان ورزشکار 
 جینتا نی. انداشت یمعنادار ریثأت یجسمان یپرخاشگر عاملخرده

 یبر اثربخش یمبن، (۱39۵و آزاده ) یاصالن یهاپژوهش جینتا با
، مادرسرپرست ینیوالدتك دختران یفرزند -مادر روابطاکت بر 
 یبر اثربخش یمبن، (۱396) یپور و رحمتلتیپوش، فضجوشن

 ؛فرزند مصروع یدارا مادران نوجوان -اکت بر تعارض والد
 یبر اثربخش یمبن، (۱39۷) یفیو شر ی، فرامرزیلردجانیریاردش

 به مبتال کودکان یدارا نیوالد یفرزند -اکت بر روابط والد

                                                 
1. acceptance 

2. cognitive diffusion  

3. self as context 

4. contact with present moment 

بر  یمبن، (2009) البوردل و چیم، اشمالز، مورل ؛یریادگی یناتوان
 یبر اثربخش یمبن، (20۱6، نداف )یاکت در فرزندپرور یاثربخش

سو هم ،یفعالشیکودکان مبتال به ب یاکت بر روابط والد فرزند
 .نشد افتی یخارج و یداخل سوناهم العهمط چیههمچنین . است

کاهش  وتعهدپذیرش بر یدرمان مبتن یاثربخش نییتب در
 حاکم یندهایآفر به دیدر پژوهش حاضر با یفرزند -تعارض والد

 این در .پرداخت درمان و روند مداخالت انجام شده نیا بر

 خود ،2شناختیجوشیناهم ،۱پذیرش طریق از درمان رویکرد،

 ،حال ۴حال زمان با آگاهانه ارتباط توجه ،3زمینه عنوانهب
6عملبه تعهد و ۵هاارزش

۷

 اصلی مفهوم شش این نتیجه در که  

گیرد می شکل شود،یمنجر م شناختیروان پذیریانعطاف به
 است الزم ،منظورنیابه(. 2006، زیلی)هیز، لوما، باند، ماسودا و ل

و  یبافالیخ عدم و گذشته آزاردهنده احساسات رشیپذ با فرد
 افکار و احساسات نیا رییتغ در یسع نده،یدرباره آ ینگران

5. values 

6. committed action 
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 حال زمان و اکنون و جانیا احساسات به و باشد نداشته آزاردهنده
 یشناخت یشده و محتوا یسازمفهوم خود از نیهمچن. کند توجه

 و نیقوان جمله از) است کرده دایپ یجوشکه با آن هم یادهیفایب
 یها و باورهاقضاوت و انتقادها سرسختانه، تانتظارا

 یشناختروان فاصله یناتیمحدودکننده( آگاه شود و با تمر
 دست خالق یدرماندگ به دنیرس با سپس. کند جادی)گسلش( ا

 یاجتناب و رفتارها یهاروش با یدرون اتیتجرب کنترل از
خود و  یمرکز یهاارزش کشف با ،تیبردارد. در نهامد آناکار
 یریپذها با انعطافش متعهدانه در جهت تحقق آنتال

و ارزشمند گام بردارد  یغن یباال در جهت زندگ یشناختروان
  .(۱39۷ س،ی)هر

با  کرده تا کمك نوجوان به ،یدرمان جلسات رسدیم نظربه
 در مدآناکار یاجتناب و رفتارها ،یکاهش کنترل تجارب درون

 نیهمچن و یورزش دیدگیبآسیبا  ارتباط در و ابدی کاهش آنان
 و افکار رشیپذ از یباالتر مرحله به نیوالد با ارتباط در

تعارض  ،یفرد یهاارزش یریگیسپس با پ برسند، احساسات
 یروان رشیپذتجربه کنند.  یفرزند -در رابطه والد یکمتر

 تجاربباعث کاهش  ،یورزش یو ناکام دیدگیآسیب

 ریدرگ نیزو  شده یلتعدایب خشم، احساس مانند یندیناخوشا
 یبرا یتالش کهآن بدون خود، مدارارزش یهاتیفعال در شدن

 از کاستن باعث یزیآمتیموفق طوربه کند؛ تجارب نیا کنترل
 در .است شده مثبت جاناتیه تجربه شیافزا و یمنف جاناتیه
درمان  گر،یدیسو. ازاست تعارضات کاهش آن امدیپ ،جهینت

 یاتجربه اجتناب کاهش به منجر ،عهدوتپذیرشبر  یمبتن
 یدرون تجارب کنترل یبرا تالش هرگونه که امعننیشود؛ بدیم

 قیطر از ذهن یمحتوا رشیپذ شیافزا زین آن امدیپ. ابدی کاهش
 نیب تعارض زانیمرتبط با گسلش است که کاهش م یهاكیتکن

  .است داشتهیپ در را نیوالد و نوجوانان
 نیدر ا یفرزند -والد تعارض علل زا یکی ،نیابرعالوه
 خود ندهیآ درباره دیدهآسیبنوجوان ورزشکار  ینگران پژوهش،

 از یکی ،وتعهدپذیرش بر یمبتن کردیرو در که ییجااز آن است،

 از است، حال زمان بر تمرکز عدم ،یروان یشناسبیآس علل
 شیافزا حال زمان بر تمرکز کرد،یرو نیا یریکارگبه قیطر

، سیهر)است  افتهی کاهش زین تعارض زانیم آن تبعبه که افتهی
۱39۷). 

بر  یپژوهش نشان داد درمان مبتن یهاافتهی گرید
 استدالل مقیاسخرده نمرات معنادار کاهش سبب ،وتعهدپذیرش

آزمون و مرحله مرحله پس یمعکوس( ط یگذارنمره لیدل)به
 -والد ارضتع در استدالل مهارت بهبود ،جهینت در و یریگیپ

 از پس ،است حیالزم به توضها شده است. یآزمودن یفرزند
 بر را مداخله نوع نیا ریثأکه ت یامطالعه پژوهش نهیشیپ یبررس

 حالنیابا. نشد افتی ،باشد کرده یبررس نوجوانان استدالل زانیم
 ینشان داد درمان مبتن یقبل یهاافتهی با سوهم ،حاضر مطالعه

شده است  یفرزند -وجب بهبود ارتباطات والد، موتعهدپذیرشبر 
 یریپذانعطاف ابعاد از یکی(. 2009)مورل و همکاران، 

 متهدانه عمل ،وتعهدپذیرشبر  یدر درمان مبتن یشناختروان
خاص، در  یهاحوزه در اهداف کردن فیتعر یمعنابه که است

 و اهداف نیفرد و سپس عمل به ا یهاارزش ریطول مس
است.  یشناختروان موانع یبرا داشتن یآمادگ و دنکر ینیبشیپ

 ییشناسا نوجوانان، استدالل نمرات بهبود لیرسد دلینظر مبه
 یریادگیها به اعمال متعهدانه و آن بیترغ و قیها و تشوارزش

ثر و ابراز وجود ؤارتباط م یهامسئله و مهارتحل یهامهارت
 یشناختروان یریپذانعطاف به فرد که یزمان نیباشد. همچن

 گذشته یمنف احساسات و افکار در شدن ریدرگ از ابد،ییدست م
ارائه  یثرترؤم یهاحلراه و استدالل ،جهینت در .ابدییم ییرها

 دهد.یم
 یپژوهش، کاهش معنادار نمرات پرخاشگر یهاافتهی گریاز د

و مرحله  آزمونپس یط یفرزند -نوجوانان در رابطه والد یکالم
 یقبل یهاپژوهش نیا با سوهم جینتا نیا. است بوده یریگیپ

موجب کاهش  ،وتعهدپذیرشبر  یدرمان مبتناند نشان داده
نظر ( شده است. به۱393در نوجوانان دختر )نساج،  یپرخاشگر

اجتناب  یبرا یراه ،نوجوانان یکالم یرسد پرخاشگریم
تعارض  یهانشانه نیاول بروز با فرد که امعننیابه .است یاتجربه

 عیسر رفتار كی خود، ذهن یمحتوا از اجتناب ایدر جهت کنترل 
 نیدهد؛ بنابرایم نشان یکالم یپرخشگر جمله از یتکانش و

 و رشیپذ یهاكیتکن از استفاده با شده ادی مداخله
 ینرود تجارب رشیپذ یبرا افراد به)گسلش(  ییزداجوشهم

 یکالم یرخاشگرپ زانیم کاهش در ،امر نیا و است کرده کمك
 دائماً نوجوانان پژوهش نیا در. است بوده ثرؤم انیجودرمان

 تیو هو ندهیدرباره آ ینگران ،یدگیدبیآس با مرتبط افکار ریدرگ
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به  ییگودر حال پاسخ یکالم یبودند و با بروز پرخاشگر فیضع
 بودند. یاتجربه اجتناب با شدن ریذهن خود و درگ یمحتوا

 در تا کرد کمك آنان به وتعهدپذیرشبر  یبتندرمان م بنابراین،
 توانمند یکالم یپرخاشگر کنترل و خود ذهن یمحتوا رشیپذ

 .شوند
 هاارزش حیتصر ACTاز ابعاد درمان  یکی گر،یدیسواز

 یریهستند که مس یدرون یهاکنندهتیها تقوست. ارزشا
 ،یعبارتهب. آورندیم فراهم فرد اعمال و رفتارها یبرا منتخب
 رفتار نوع و ریمس ،زاتعارض و استرس یهاتیها در موقعارزش

 یهاارزش حیتصر با پژوهش نیکنند. در ایم مشخص را ما
 یعنوان راهبه یکالم یبودن پرخاشگرثر ؤنامها به نوجوانان، آن

موجب کاهش  ،تیبردند که در نهایها پارزش به دنیرس یبرا
 رفتار در آنان شد.  نیا

 یپرخاشگر زانیپژوهش نشان دادند م یهاافتهی ،تیدر نها
 صورت مداخله یط یفرزند -والد رابطه در نوجوان یکیزیف

 نیا. باشدینم معنادار کاهش نیا اما ؛است افتهی کاهش گرفته،
مداخله  ریثأتبر  ی( مبن۱39۴ ،یروانیو ا ی)عبدالله پژوهش با افتهی

دختران  یکیزیف یبر کاهش معنادار پرخاشگر ACT یدرمان
 ،ییسوناهم نیا نیدر تبباست.  سوناهم آموزنوجوان دانش

 یخوولقو خُ دیدگیآسیب ریثأتورزش،  طیمح تیتوان به ماهیم
 نیو رقابت در ا یاورزش حرفه ورزشکاران نوجوان اشاره کرد.

 ییجاباشد. از آنینفس و ابراز وجود باال مبهاعتماد ازمندیسطوح ن
 کامل هاتکانه کنترل و یجانیه یپختگ یاننوجو نیکه در سن

 ،یورکنش یخوولقخُ لیدلبه ورزشکار نوجوانان است، نشده
 استرس نیهمچن و باال تکانه و وجود ابراز و نفسبهاعتماد

قادر به  متعاقب آن، یهاتیمحدود و دیدگیآسیب مضاعف
شده  ادیباشند، برعکس پژوهش ینم یجانیکامل ه یخودکنترل
گذار ریثأتقادر به کاهش  ییبه تنها یشناخت یهاو مهارت آموزش

 یعصب یباشد و تجربه و سازگارینم یجسمان یپرخاشگر
گذار ریثأتتواند یم ،امر نیا در( یسازش یها)مهارت یجانیه

تواند یم ،وتعهدپذیرش درمان شد ذکر چهآن طبق ،نیبنابرا باشد.
با توجه  ،یطور کلهبرا کاهش دهد.  یفرزند -تعارض والد زانیم

بر  یدرمان مبتنتوان گفت یم حاضر پژوهش جیبه نتا
دختران  یفرزند -تعارض والد زانیبر م ،(ACT) وتعهدپذیرش

تواند به یم ،پژوهش حاضر جیاست. نتاثر ؤم دیدهآسیبورزشکار 

 ،یمل یهامیت و كیالمپ یمل یآکادم ،یمل یهامیشناسان تروان
کمك کند  دیدهآسیبو دختران ورزشکار  یورزش یهامیت انیمرب

از  ،دیدگیآسیبدر دوران  یفرزند -تعارض والدتا ضمن کاهش 
 یریجلوگ یحساس و بحران نیسن نیآن در ا یعواقب احتمال

 در حاضر پژوهش انجام لیدال نیتراز مهم یکی نیو ا ندینما
 آن جینتا کاربرد مهم موارد از یکی و نوجوان ورزشکاران هنمون
در جامعه  یبعد مطالعات در شودیم شنهادیپ ،تیدر نها. است

 انجام پژوهش نیا زین ورزشکاران مختلف نیپسران نوجوان و سن
 .ردیگ

 منابع
 یاثربخش .(۱39۷) .ط ،یفیشر و .،س ،یفرامرز .،ف ،یلردجانیریاردش

 -والد روابط و یخانوادگ عملکرد بر وتعهدرشیپذ بر یمبتن درمان
 مجله .یریادگی یناتوان به مبتال کودکان یدارا نیوالد یفرزند

 .۵3-60 ،(۱)۵ .کودکان یپرستار

 بر یمبتن درمان یاثربخش (.۱39۵) م. س. ،آزاده و ط.، ،یاصالن
 یفرزند -مادر روابط و یاجتماع یستیبهز بهبود بر وتعهدرشیپذ

 یروان بهداشت اصول مجله مادرسرپرست. ینیوالدتك دختران
 .یتیترب علوم و یشناسروان یالمللنیب کنفرانس نیومس نامهژهیو

6۱-۵۷. 

 -والد تعارض رابطه (.۱39۴) ن. ،یقاسم و ا.، ،یاسد ح.، ،یدیجاو

 دوم مقطع نوجوانان یشناختروان مشکالت با یآورتاب نوجوان،
 .رازیش شهر پرورشوآموزش چهارگانه مناطق در ییراهنما سوم و

 .۷۵-96 (،۱)۱۱ .یشناختروان مطالعات

. م ثابت،یصدق و.، ا ،یلیکاظم نژاد ل الکه، م.، ییبقا .،ـه ،یجعفر
 اضطراب سطح بر بنسون یعضالن یسازآرام ریتأث(. ۱39۴)

 یدرمان و یصیتشخ مداخالت انتظار در مارانیب
 ،(۴)2۵نگر. جامع ییماما و یپرستار مجله .كیولوژیزیالکتروف

۴۴-3۷. 

 یاثربخش(. ۱396. )ع ،یرحمت و.، م پور،لتیپوش، ش.، فضجوشن
 -بر تعارض والد ACTبر  یمبتن فرزند -آموزش روابط والد

علوم  یهامجله پژوهشفرزند مصروع.  یدارا مادران نوجوان
 .39-۵0 ،(۱3)۱. یو رفتار یشناخت

 یهالفهؤم آموزش اثربخشی(. ۱39۷) م. ،یگودرز.، ون پناهی،حسین
 آموزاندانش یفرزند -والد تعارض کاهش بر انتخاب هینظر

 .۴3-۵۱ ،(۱)2 شناخت. پزشکیروان و شناسیروان .دختر



 یشاهمراد هیسم و یدیحم یمصطف
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. م بان،یخط .، وم مجرب،.، ش خامنه، یبرق .،آ ،ییکوال یخدابخش
بهداشت بلوغ به مادران بر  یآموزش گروه یاثربخش(. ۱396)

دختران نوجوان  جاناتیمادران و کنترل ه یفرزند -تعارضات والد
 .3۵-۴3 (.2)۴ .آموزش و سالمت جامعهمجله  ها.آن

 چاپ .یتیترب علوم و یشناسروان در قیتحق روش .(۱39۸) .ع دالور،
  .شیرایو .تهران پنجاهم.

 بر یمبتن درمان یاثربخش (.۱39۴) .م ،یروانیا و .،ر ،یعبدالله
 رستانیدب دختر آموزاندانش یپرخاشگر بر وتعهدرشیپذ

 ،(۱2)۱ .یاریبختوچهارمحال یانتظام دانش فصلنامه شهرکرد.
۸۴-۷3. 

 یشناختروان یامدهایپ .(۱39۴) ف. ،زادهمحسن و .،ن ،خانلوقره
 ،یافسردگ بر اثرات نوجوان فرزندان یبرا ینیوالدنیب تعارضات
 سالمت در پژوهش فصلنامه نفس.عزت و یپرخاشگر

 .۵9-۷۷ .(9)۱ .یشناختروان

 با خانواده عملکرد ابعاد رابطه (.۱393) .آ ،یگندوان یقمر و .،م ،یقمر
 فصلنامه .ییراهنما مقطع آموزاندانش نیب در نوجوان والد تعارض
 خانواده و زنان یدفاع -ی)فرهنگ خانواده و زنان یتیترب -یفرهنگ
 .۱۵۷-۱۷۴ (،26)۸ .سابق(

 یشاه ترجمه .یدرمانخانواده (.۱39۸) .ـه گلدنبرگ، و .،ا گلدنبرگ،
 روان. تهران. .ح .یبروات

 اثربخش آموزش یبررس(. ۱3۸۵. )ب ،یی ذاکرو ثنا .،ا ،یمراد
 آموزاندانش در فرزند -له بر تعارضات والدئمسحل یهامهارت
 .های مشاورها و پژوهشتازه .متوسطه شهر تهران مقطعپسر 

۵(20،) 3۸-23. 

تا  یاز کودک یتحول روان ك،یژنت یشناسوانر( ۱39۷منصور، م. )
 تهران.. سمت: یریپ

 یبرا وتعهدرشیپذ بر یمبتن درمان یاثربخش (.20۱6) ح. نداف،
 .یفعالشیب به مبتال کودکان یفرزند -والد روابط بر مادران
 یاجتماع مطالعات و یرفتار علوم یالمللنیب کنفرانس نیچهارم

 .۱3-09 آلمان. فرانکفورت

 بر وتعهدرشیپذ بر یمبتن درمان ریثأت یبررس(. ۱393)ن.  نساج،

. آبادنجف شهرستان نوجوان دختران نفسعزت و پرخاشگری
 شهر. ینیآزادخم دانشگاه .ارشد یکارشناس نامهانیپا

 .. چاپ سوما زاده،نیترجمه ام به زبان ساده. ACT .(۱39۷. )ر س،یهر
 تهران: ارجمند. (. 2009چاپ به زبان اصلی )
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Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on parent-child conflict in 

professional adolescent female athletes with athletic injury 

Mostafa Hamidi1 

Somayeh Shahmoradi*2 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy 

(ACT) on reduction of parent-child conflict in professional adolescent female athletes with athletic injury. The 

method of the study was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up design and a control group. The 

statistical population included all adolescent female athletes with sports injuries in national teams, leagues and 

national competitions during 2019 in Tehran City, from among which 30 people were selected using available 

sampling and assigned to two groups of 15 people (experiment group and control group) randomly. Then, in pre-

test all participants completed the Revised Conflict Tactics Scale (1996), which measures three subscales 

including reasoning and verbal and physical aggression. In the next phase, the experiment group, despite the 

control group), received a one-month ACT intervention (twice a week, 90 min each). Finally, both groups took 

part in post-test and follow-up test. The results of MANOVA showed main effects of test and group and test*group 

interaction were significant for conflict and two of subscales (reasoning & verbal aggression; Ps< 0/001), but not 

for physical aggression (Ps>0/05). For all three variables, more analysis indicated that experiment group 

performed better in post-test and follow-up as compared to pre-test, but the performance of control group did not 

differ significantly in three different tests. In addition, experiment group outperformed control group in post-test 

and follow-up. In conclusion, ACT can reduce parent-child conflict in professional adolescent female athletes 

with athletic injury. 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)، parent-child conflict، adolescent، professional athletes، 
athletic injury 
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