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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTبر کاهش تعارض والد -فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده بود.
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یکسان عمل کرد .همچنین ،در پسآزمون و آزمون پیگیری گروه آزمایش بهتر از گروه کنترل عمل کرد .در نتیجه مداخالت روانشناختی درمان مبتنی
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تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد (... )ACT

مقدمه
نوجوانی،۱

یکی از مراحل مهم تحول انسان بهشمار میآید که با
عوامل تنشزای فراوانی همراه است .این دوره معرف تغییر
عمیقی است که کودک را از بزرگساالن جدا ساخته و
دگرگونیهای مختلفی را در او بهوجود میآورد (منصور.)۱39۷ ،
بهطوری که بیشتر متخصصان بر این باورند که دوره نوجوانی،
حساسترین ،بحرانیترین و مهمترین دوره رشد هر انسان است
(کندی و همکاران .)20۱۸ ،مسائل و مشکالت مربوط به بلوغ از
یكسو و تالش فزاینده نوجوان برای دستیابی به خودمختاری و
استقالل ازسویدیگر ،میتواند منجر به ایجاد احساسات منفی و
افزایش تعارضات در نوجوانی شود (خدابخشی کوالیی ،برقی
خامنه ،مجرب و خطیبان .)۱396 ،خودبرازگری ،کسب هویت،
خودانضباطی و استقاللطلبی از نیازهای اساس در دوره نوجوانی
است که باعث ایجاد تغییرات عمدهای در ارتباطات نوجوان و
زمینهساز بروز تعارض در تعامالت بین نوجوان و والدین میشود
(هرد .)20۱۸ ،میتوان گفت تعارض ،عبارت است از :عدم توافق
و مخالفت دو فرد با یکدیگر ،ناسازگاری نظرات و اهداف و
رفتاری که در جهت مخالف دیگری صورت گیرد و همینطور
ستیزهای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و
ادراکات مختلف است (حسینپناهی و گودرزی .)۱39۷ ،اگر این
عدم توافق و ناسازگاری بین فرزندان و والدین آنان رخ دهد ،به
آن تعارض والد -فرزند گفته میشود که سطوح باالی این
تعارض با انواع پیامدهای منفی از جمله پرخاشگری نسبت به
همتایان ،کاهش صالحیت اجتماعی و درگیری در گروههای
همتایان منحرف ،پیوند خورده است (اینگولدسبای و همکاران،
 .)2006از طرفی ،روابط درست والد -فرزند با پیامدهای خوب
برای فرزند از جمله سطوح پایین اضطراب ،افسردگی ،عزتنفس
باال ،وقوع کمتر سوءاستفاده از مواد و مشکالت رفتاری مرتبط
است (قمری و قمری گندوانی .)۱393 ،بهطور کلی تعارض ،امری
اجتنابناپذیر در روابط خانوادگی است که در دوره سنی نوجوانی
بسیار مشاهده میشود .هر اندازه میزان تعارض والدین و نوجوان
بیشتر باشد میزان هیجانهای منفی و مشکالت رفتاری در
نوجوان نیز افزایش مییابد و این ارتباط آشفته ،ناسازگاریهای
بیشتری میان والدین و نوجوان بهوجود میآورد (هارتس و پاور،

.)200۴
در این میان ،ورزشکاران نوجوان نیز از این قاعده مستثنی
نیستند و دارای تجارب آمیخته به تعارض با والدین خود هستند.
معموالً محیط ورزشی بهدلیل ماهیت رقابتی خود فشار زیادی بر
ورزشکاران نوجوان تحمیل میکند که منجر به اضطراب و
استرس روانی مضاعف میشود (نایپرت و اسمیت .)200۸ ،از
طرفی ،آسیبدیدگی از عواقب گریزناپذیر ورزش بهویژه ورزش
قهرمانی است .ازاینرو ،ورزشکاران آسیبدیده درگیر احساساتی
از قبیل غم و اندوه ،از دست دادن موقعیت ،احساس انزوا ،از دست
دادن هویت ورزشی ،قطع ارتباط از حمایتهای اجتماعی هستند
(پودالگ ،دیماک و میلر .)20۱۱ ،عالوهبراین آسیبدیدگی،
ورزشکار را تحتفشار قرار میدهد و موجب مشکالت شناختی
فراوانی از جمله استرس ،اضطراب ،کاهش اعتمادبهنفس ،خُلق
منفی ،افسردگی (جعفری ،بقایی الکه ،کاظم نژادلیلی و صدقی
ثابت ،)۱39۴ ،سرخوردگی و افسردگی میشود (محمد ،پاپوس و
شارما .)20۱۸ ،پژوهشها نیز حاکی از این است که مجموع این
عوامل ،میتواند بر تعارضات والد -فرزندی در سنین نوجوانی
بیافزاید و کشمکشها را بیشتر نماید که این امر ،لزوم توجه به
مشکالت رابطهای نوجوانان با والدین بهخصوص نوجوانان
ورزشکار دارای آسیب ورزشی را بیشازپیش مطرح میکند.
بهعنوان مثال ،پژوهشها نشان دادهاند که تعارض والد -نوجوان
با ناسازگاریها و مشکالت دوره نوجوانی مانند افسردگی و
اضطراب (جاویدی ،اسدی و قاسمی )۱39۴ ،و پرخاشگری بیشتر
و عزتنفس کمتر (قرهخانلو و محسنزاده )۱39۴ ،همراه است.
چنانچه راههای مقابلهای مفیدی برای تعارض بهوجود آمده در
بین اعضای خانواده بهکار گرفته شود ،به رشد رابطه کمك
میکند؛ ولی چنانچه طرفین درگیر در تعارض ،نحوه برخورد
صحیح را ندانند ،نه تنها تعارض موجود رفع نمیشود؛ بلکه به
تداوم رابطه هم آسیب میرساند (گلدنبرگ و گلدنبرگ.)۱39۸ ،
امروزه شیوههای مختلفی توسط روانشناسان و مشاوران
خانواده برای بهبود روابط و کاهش تعارضات والدین با فرزندان
صورت گرفته است از جمله درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد
( .)ACTدرمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ،یك رویکرد درمانی
رفتاری کارآمد و مبتنی بر نظریه چهارچوب ارتباطی است که
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مشکالت روانشناختی انسان را عمدتاً نتیجه نوعی
انعطافناپذیری روانشناختی میداند .این عدم انعطاف
روانشناختی ،بهواسطه آمیختگی شناختی و اجتناب تجربهای
ایجاد میشود .درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ،وابستگیهای
مستقیم و فرآیندهای کالمی غیرمستقیم را در بافت یك ارتباط
درمانی بهکار میگیرد تا بهطور تجربی بتواند از طریق پرورش
پذیرش ،گسلش ،ایجاد یك حس فراتجربی از خود ،افزایش
ارتباط با لحظه اکنون ،ارزشها و ارائه الگوهای خوب از اقدامات
متعهدانه مرتبط با این ارزشها ،انعطافپذیری روانشناختی
بیشتری در فرد ایجاد کند (جوشنپوش ،فضیلتپور و رحمتی،
 .)۱396در واقع ،در این درمان ابتدا سعی میشود پذیرش روانی۱
فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار ،احساسات و )...افزایش یابد و
متقابالً اعمال کنترلی نامؤثر کاهش یابد .سپس به بیمار آموخته
میشود که هرگونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجارب
ذهنی ناخواسته بیاثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید
آنها میشود و باید این تجارب را بدون هیچگونه واکنش درونی
یا بیرونی جهت حذف آنها ،بهطورکامل پذیرفت .در قدم دوم،
بر آگاهی روانی 2فرد در لحظه حال افزوده میشود؛ یعنی فرد از
تمام حاالت روانی ،افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی
مییابد .در مرحله سوم ،به فرد آموخته میشود که خود را از این
تجارب ذهنی جدا سازد (جداسازی شناختی )3بهنحوی که بتواند
مستقل از این تجارب عمل کند .قدم چهارم ،تالش برای کاهش
تمرکز مفرط بر خودتجسمی یا داستان شخصی (مانند قربانی
بودن) که فرد برای خود در ذهنش ساخته است .مرحله پنجم،
کمك به فرد تا اینکه ارزشهای شخصی اصلی خود را بشناسد
و بهطور واضح مشخص سازد و آنها را به اهداف رفتاری خاص
تبدیل کند (روشنسازی ارزشها .)۴در نهایت ،از طریق ایجاد
انگیزه جهت عمل متعهدانه۵؛ یعنی فعالیت معطوف به اهداف و
ارزشهای مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی (فوک،
پارلین و ملین.)20۱2 ،
در بررسی پیشینهها ،میتوان مواردی را یافت که حاکی از
اثربخشی این روش درمانی بر مسائل و مشکالت خانوادگی از
جمله تعارضات والد -فرزندی است .بهعنوان مثال؛ حمیل ،پیکت،

امباغ و اهو ( )20۱۵طی پژوهشهای خود بر روی گروهی از
دانشآموزان دریافتند که درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد بر بهبود
ارتباط والد و نوجوان و کاهش تعارضات آنها مؤثر است.
همچنین اصالنی و آزاده ( ،)۱39۵طی پژوهشی بر روی گروهی
از دختران تكوالدینی مادرسرپرست ،نشان دادند درمان مبتنی
بر پذیرشوتعهد بر بهبود بهزیستی اجتماعی مادران و نیز روابط
مادر -فرزندی مؤثر بوده است .همچنین نداف ( )20۱6طی
پژوهشی نشان داد  ACTباعث بهبود روابط مادر -فرزندی
کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی میشود.
میتوان چنین بیان کرد که درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد
( )ACTبه مراجع کمك میکند آنچه واقعاً برایش مهم است
را بشناسد و سپس از او میخواهد از این ارزشها برای هدایت
تغییرات رفتاری در زندگی استفاده کند .همچنین این رویکرد
همانطور که از نامش مشخص است ،قصد دارد این پیام را به
فرد منتقل کند که آنچه خارج از کنترل هست را بپذیرد و
بهعملی که باعث بهبود و غنیتر شدن زندگیاش میشود تعهد
داشته باشد (فوک ،پارلین و ملین.)20۱2 ،
بهطور کلی ،بررسیها نشان میدهد دوره نوجوانی ،یکی از
حساسترین ،بحرانیترین و مهمترین دورههای رشدی هر انسان
است (کندی و همکاران .)20۱۸ ،بهنظر میرسد نوجوانان
ورزشکار آسیبدیده ،بهویژه دختران ،با توجه به ماهیت خاص
این دوران در معرض آسیبپذیری بیشتری باشند .این امر ،زمینه
ایجاد بحرانهای ذهنی و روانی قابلتوجهی را برای آنها فراهم
میکند و میتواند با عواقب منفی همچون عدم پایبندی به
دورههای فیزیوتراپی و توانبخشی مواجه شود و یا پیامدهای
جبرانناپذیری مانند افسردگی و انصراف دائم از ورزش رقابتی را
بهدنبال داشته باشد (محمد ،پاپوس و شارما ،20۱۸ ،اوسترهوف،
بکس کنز ،ورانسئانو و اُه .)20۱۸ ،ازسویدیگر ،طبق دیدگاه
سیستمی ،چنانچه یکی از اعضای خانواده درگیر انزوا و مشکالت
روانشناختی شود ،کل مجموعه و سیستم خانواده را تحتتأثیر
قرار داده و سایر اعضای خانواده را درگیر میسازد .بهعنوان مثال،
افسردگی و انزوای یکی از فرزندان در خانواده ،میتواند به
تعارضات والد -فرزندی منجر شود (گلدنبرگ و گلدنبرگ،

1. psychological acceptance
2. psychological awareness
3. defusion cognitive

4. values
5. committed action
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 .)۱39۸بههمین دلیل ،این شرایط بر لزوم کمك جدی به
ورزشکاران نوجوان آسیبدیده در غلبه بر تعارضات و کاهش
پیامدهای منفی آسیبدیدگی تأکید میکند .بنابراین ،الزم است
از روشهای درمانی مناسب در به حداکثر رساندن مدیریت این
شرایط بهره برد تا ورزشکاران نوجوان که یکی از سرمایههای
انسانی و ملی در هر کشور محسوب میشوند بتوانند بهداشت
روانی و کیفیت زندگی بهتری را تجربه کنند .با توجه به اینکه
پیشینههای پژوهشی نشاندهنده تأثیر درمان مبتنی بر
پذیرشوتعهد ( )ACTبر کاهش تعارض والد -فرزندی است و
هیچ پژوهش داخلی و خارجی مبنی بر مداخله  ACTدر جامعه
دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده یافت نشد؛ بنابراین پژوهش
حاضر طی یك طرح نیمهآزمایشی در دختران نوجوان ورزشکار
حرفهای که دارای آسیب ورزشی هستند ،اثربخشی  ACTرا بر
کاهش تعارض والد -فرزندی موردبررسی قرار داد .در این
پژوهش فرضیههای ذیل مطالعه شد.
فرضیه  :۱یك دوره درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ()ACT
بر میزان تعارض والد -فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار
آسیبدیده مؤثر است.
فرضیه  :2یك دوره درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ()ACT
بر میزان استدالل در دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده مؤثر
است.
فرضیه  :3یك دوره درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ()ACT
بر میزان پرخاشگری کالمی در دختران نوجوان ورزشکار
آسیبدیده مؤثر است.
فرضیه  :۴یك دوره درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ()ACT
بر میزان پرخاشگری جسمانی در دختران نوجوان ورزشکار
آسیبدیده مؤثر است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود .جامعه آماری
شامل دختران نوجوان ورزشکار حرفهای  ۱۵تا  ۱۸ساله بود که
در سطح تیم ملی ،لیگ و مسابقات کشوری در استان تهران در
سال  ۱39۸به ورزش و رقابت میپرداختند و حداقل دارای

یكسال سابقه ورزشی و در زمان انجام این پژوهش دارای
آسیبدیدگی ورزشی بوده ،بهطوری که برای انجام مسابقات و یا
تمرینات محدودیت داشتند .در واقع ،منظور از آسیب ورزشی در
این پژوهش ،شامل هر نوع آسیب جسمانی (اعم از شکستگی
استخوان ،کشیدگی و پارگی رباطها ،دردهای عمقی و مزمن و)...
است که ورزشکار را از انجام کامل مسابقات و تمرینات به شیوه
قبل از بروز آسیبدیدگی بازمیدارد .در این پژوهش ،نوع رشته
ورزشی آزمودنی مالک نبوده و آزمودنیها از هر نوع رشته
ورزشی اعم از ورزش تیمی و انفرادی حضور داشتند .روش
نمونهگیری در این پژوهش بهصورت در دسترس بود .به این
صورت که ابتدا  30نفر (دالور )۱39۸ ،از افراد دارای مالکهای
پژوهش انتخاب و سپس به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش
و کنترل (هر گروه  ۱۵نفر) تقسیم شدند .از همه شرکتکنندگان
در پژوهش ،پیشآزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش هشت
جلسه  90دقیقهای (هفتهای دو بار) بهصورت گروهی مداخله
دریافت کرد .گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پس از
پایان جلسات از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و یكماه بعد
مجدداً از هر دو گروه آزمون پیگیری بهعمل آمد و نتایج با استفاده
از آزمون تحلیل واریانس و  SPSS-22مورد تحلیل قرار گرفت
(.)α=0/0۵
معیار ورود به مطالعه ،عالوه بر شرایط ذکر شده پیشین در
مورد آسیب ورزشی ،داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش و
نداشتن درمان همزمان با مداخله و شرایط خروج عدم مشارکت
منظم در جلسات و غیبت بیش از دو جلسه و عدم انجام تکالیف
منزل و عدم تکمیل صحیح پرسشنامه و رهایی کامل از
آسیبدیدگی در مرحله مداخله و پیگیری بود.

ابزار سنجش
پرسشنامه تجدیدنظر شده تاکتیكهای حلتعارض
اشتراوس :)CTS 2( 1بهمنظور ارزیابی تعارض والد-
فرزندی از پرسشنامه تجدیدنظرشده تاکتیكهای حلتعارض
اشتراوس ،هامبای ،بونی مککوی و شوگارمن ( )۱996استفاده
شد .این پرسشنامه دارای  ۱۵سؤال است که سه تاکتیك
حلتعارض یعنی استدالل (پنج سؤال اول) ،پرخاشگری کالمی
(پنج سؤال دوم) و پرخاشگری جسمانی (پنج سؤال سوم) را

)1. Conflict Tactics Scales (CTS 2
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میسنجد .این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری
میشود و دارای پنج درجه از هرگز (نمره  )۱تا خیلی زیاد (نمره
 )۵است .پنج سؤال اول پرسشنامه که استدالل را میسنجد،
بهطور معکوس نمرهگذاری میشوند .بنابراین ،نمره پایین در
این مقیاس ،نشاندهنده عدم تعارض و استفاده بیشتر از
راهبردهای استدالل است .سؤاالت مقیاسهای پرخاشگری
کالمی و فیزیکی ،بهصورت مستقیم نمرهگذاری می شود .نمره
باال در این مقیاس ،نشاندهنده تعارض و استفاده کمتر از
راهبردهای کنترل پرخاشگری کالمی و جسمانی است (مرادی
و ثنایی ذاکر .)۱3۸۵ ،دامنه نمرات هریك از خردهمقیاسها بین
 ۵تا  2۵است .نمره  ۵نشاندهنده عدم تعارض در رابطه و نمره

 2۵نشاندهنده بیشترین تعارض است .دامنه نمرات برای کل
آزمون بین  ۱۵تا  ۷۵است .نمره  ۱۵نشاندهنده عدم تعارض،
نمره  ۴۵تعارض متوسط و نمره  ۷۵نشاندهنده وخیم بودن
رابطه (تعارض باال) است .اعتبار این پرسشنامه توسط مرادی و
ثنایی ذاکر ( )۱3۸۵برای کل آزمون  ۷۸درصد و برای
خردهمقیاس استدالل  ۷0درصد و برای پرخاشگری کالمی 69
درصد و پرخاشگری جسمانی  ۷6درصد گزارش شد .همچنین
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای کل پرسشنامه ۸۱
درصد و برای خردهمقیاس استدالل ،پرخاشگری کالمی و
جسمانی بهترتیب  ۷۸درصد 69 ،درصد و  ۸۸درصد گزارش شد.

جدول  -1پروتکل درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTبرای تعارض والد -فرزندی
جلسه

محتوا

هدف

اول

آشنایی و قرارداد
مشاورهای

توافق درباره اهداف درمان و تعداد جلسات ،تعیین قوانین و ساختار جلسات ،بیان رازداری و تشویق همه به رعایت آن

دوم

آموزش ذهنآگاهی و
درماندگی
ایجاد
خالق

تمرین تنفس توجه آگاهانه ،ایجاد بینش نسبت به مشکل و به چالش کشیدن کنترل و اجتناب ،اجرای تمرین سه پرسش برای
رسیدن به ناامیدی سازنده ،استعاره ماسه روان و انسان در چاه ،آموزش مهربانی با خود ،تکلیف خانه و تهیه فرم خودبازبینی و
یادداشت روزانه و تمرین تنفس با ویس

سوم

کاربرد تکنیكهای
ذهنآگاهی و گسلش

مرور تمرین و تکلیف جلسه قبل و بازخورد ،تمرین خوردن ذهنآگاهانه کشمش و حضور در زمان حال ،مرور ناامیدی سازنده با
استعاره به کیك شکالتی فکر نکن ،تمرین پذیرش با توصیف رنج پاک و ناپاک ،تمرین همجوشزدایی (گسلش) با تمرین
تجربی استعاره برگ روی رودخانه ،دستها همچون افکار ،معرفی نُه هیجان اصلی در انسان و ارائه تکلیف تمرین تمرکز
ذهنآگاهانه و استعاره رایانه با ویس

چهارم

بهعنوان
خود
مشاهدهگر و زمینه

مرور جلسه قبل و تمرینات ،استعاره مسافران اتوبوس و صفحه شطرنج ،افزایش انعطافپذیری روانشناختی ،آموزش مهارت
حلمسئله بهصورت تجربه اصالحی در جلسه و ارائه تمرین خانه استعاره خانه و مبلمان با ویس

پنجم

کشف ارزشهای
عملی زندگی و
شفافسازی

بازخورد و مرور جلسه قبل ،تمرین ذهنآگاهانه موسیقیایی ،توضیح زندگی کردن در جهت ارزشها ،استعاره دو بچه ،شناسایی
ارزشها و هدف با ارائه جدول ارزشها ،استعاره قهرمانان و عصای جادویی ،الگوی عمل و برنامهریزی برای رسیدن به ارزشها
و آموزش مهارت ارتباط مؤثر و آموزش مهارت همدلی

ششم

تأکید بر ارزشها و
شفافسازی

بازخورد و مرور ،تمرین ذهنآگاهانه ،استعاره نوشتن زندگی نامه شخصی (مشخص کردن ارزشها) ،ارائه کاربرگ ارزیابی موانع
و آموزش مهارت مدیریت استرس

هفتم

درک ماهیت تعهد و
اقدام بهصورت عملی

تمرین ذهنآگاهانه ،بررسی موانع و مشکالت احتمالی ،آموزش تجربی اقدام متعهدانه با استعاره رانندگی در مه و استعاره گدا
دم در و آموزش مهارت مدیریت هیجان

هشتم

تأکید بر عمل
متعهدانه ،مرور و
پسآزمون

تمرین ذهنآگاهانه ،پیگیری ارزشها و کارهای مراجع در رسیدن به آنها ،استعاره همسفران و استعاره درختکاری ،بحث درباره
نتایج فنون آموزش دیده در زندگی واقعی و انجام پسآزمون

یافتهها
همانطور که جدول  ،2نشان میدهد شاخصهای جمعیت

شناختی آزمودنیها از جمله سن ،سابقه ورزش حرفهای ،مدت
زمان فاصله از آسیبدیدگی و سابقه حضور در تیم ملی ارائه شده
است.
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تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد (... )ACT

جدول  -2شاخصهای جمعیت شناختی
میانگین
۱۷/۱
3/۵0
2۱/63
3/30

متغیر
سن (به سال)
سابقه ورزش حرفهای (به سال)
مدت زمان فاصله از آسیبدیدگی (به روز)
سابقه حضور در تیم ملی (به سال)

در جدول  3ویژگیهای توصیفی متغیر اندازهگیری شده در
گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و

کمترین
۱۵
۱
۱۴
۱

بیشترین
۱۸
6
3۸
6

آزمون پیگیری آورده شده است.

جدول  -3شاخصهای توصیفی متغیر اندازهگیری شده در گروههای آزمایش و کنترل در سه مرحله آزمون
متغیر

آزمایش

تعارض

گروه

کنترل
آزمایش

استدالل

کنترل

پرخاشگری کالمی

آزمایش
کنترل

جسمانی

آزمایش

پرخاشگری

مرحله آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

کنترل

پیشآزمون

۴۵/۴0

2/3۸

0/0۷

-۱/2۴

پسآزمون

2۷/۱3

2/03

0/26

-۱/3۵

پیگیری

2۸/33

2/0۴

-0/۵۸

-۱/۱۵

پیشآزمون

۴۵/66

3/2۸

0/۴6

-0/۷0

پسآزمون

۴۵/۵3

2/9۷

-0/60

0/۴3

پیگیری

۴۵/۱3

۱/۸۵

0/۵6

0/2۸

پیشآزمون

20/۴6

۱/۴۵

-0/0۱

-0/99

پسآزمون

۱0/۱3

۱/۴0

-0/09

-۱/3۴

پیگیری

۱۱/06

۱/2۷

-0/۱۴

-0/۸۴

پیشآزمون

20/۵3

۱/۵0

0/2۱

-0/۷۴

پسآزمون

20/۴0

۱/۵۱

-0/0۷

-0/۷۵

پیگیری

20/20

۱/32

0/۴3

0/0۴

پیشآزمون

۱۴/۱3

۱/۷6

0/0۴

-0/۵0

پسآزمون

۸/20

۱/0۸

-0/06

0/2۱

پیگیری

9/۵3

۱/۱۸

0/۵0

-0/26

پیشآزمون

۱۴/۴6

۱/92

-0/2۸

-0/۸9

پسآزمون

۱۴/۴0

۱/۸0

-0/36

-0/۵6

پیگیری

۱۴/20

۱/۷۴

-0/2۵

-0/۷۷

پیشآزمون

۱0/۸0

۱/۵6

-0/26

-۱/0۵

پسآزمون

۱0/۱3

۱/06

0/۱۱

0/۵3

پیگیری

9/93

0/۷9

0/۱3

-۱/3۵

پیشآزمون

۱0/66

۱/۵۴

-0/02

-0/99

پسآزمون

۱0/۷3

۱/۴۸

-0/0۷

-0/۷۱

پیگیری

۱0/۷۴

۱/2۷

0/۱0

-۱/۱۱

همانگونه که جدول  ،3نشان میدهد میانگین نمرات تعارض
گروه آزمایش در پسآزمون و آزمون پیگیری ،بهطور

قابلمالحظهای نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
با توجه به جدول باال ،چولگی و کشیدگی نشان داد که دادهها
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از توزیع نرمال برخوردار هستند .همچنین نتایج آزمون لوین در
سه دوره زمانی معنادار نمیباشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که واریانس این سه متغیر در دو گروه آزمایشی و کنترل همگن
است؛ همچنین با توجه به معنادار نبودن آزمون امباکس همگنی
ماتریس کوواریانسها در هر دو گروه موردتأیید است .بنابراین،
مفروضههای اصلی آزمون تحلیل واریانس رعایت شده است.
جهت بررسی تفاوت بین گروهها در مراحل مختلف آزمون ،از

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازههای تکراری استفاده
شد ( .)α=0/0۵همانگونه که در جدول آمده است ،نتایج نشان
میدهد که اثرات اصلی آزمون و گروه و همچنین اثر تعاملی
گروه*آزمون برای متغیر تعارض و دو خردهمقیاس استدالل و
پرخاشگری کالمی معنادار میباشند ،ولی برای خردهعامل
پرخاشگری جسمانی معنادار نمیباشند ( P=0/2۵2و .)F=۱/۴۱3

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازههای تکراری برای متغیر تعارض و خردهعاملهای آن
میانگین

درجه

منبع تغییر

خرده عامل

آزمون

استدالل
کالمی
جسمانی
تعارض

مجذورات
2۵6/033
۷6/2۱۱
۱/300
۸۱۱/200

آزادی
2
2
2
2

مجموع

 Fآماره

 Pمقدار

اندازه اثر

مجذورات
۵۱2/06۷
۱۵2/۴22
2/600
۱622/۴00

۱3۵/۵۴۷
3۷/20۵
۱/0۱۴
۱۴۱/0۴9

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

0/۸29
0/۵۷۱
0/03۵
0/۸۷2

گروه

استدالل
کالمی
جسمانی
تعارض

3۱۵/۷93
۱0۴/۵33
۱/33۷
۱0۴۸/23۷

۱
۱
۱
۱

3۱۵/۷93
۱0۴/۵33
۱/33۷
۱0۴۸/23۷

۴2۵/۴0۸
۸3/۷۱۵
۱/۵0۸
3۱۴/۸2۱

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

0/93۸
0/۷۴9
0/0۵۱
0/9۱۸

آزمون*گروه

استدالل
کالمی
جسمانی
تعارض

23۴/۴۱۱
69/۴33
۱/۸۱۱
۸۵۵/9۱۱

2
2
2
2

۴6۸/۸22
۱3۸/۸6۷
3/622
۱۵۱۱/۸22

۱2۴/۱00
33/۸96
۱/۴۱3
۱۷۸/02۸

0/000
0/000
0/2۵2
0/000

0/۸۱6
0/۵۴۸
0/0۴۸
0/۸6۴

بررسیهای بیشتر در خصوص اثر تعاملی گروه و آزمون نشان
داد که گروه آزمایش در پسآزمون و آزمون پیگیری نسبت به
پیشآزمون پیشرفت معناداری در هر سه متغیر تعارض ،استدالل
و پرخاشگری کالمی داشتند ( .)Ps<0/00۱این در حالی است
که عملکرد گروه کنترل در مراحل مختلف آزمون تفاوت
معناداری در این متغیرها نداشت ( .)Ps>0/0۵همچنین ،در
پسآزمون و آزمون پیگیری گروه آزمایش در هر سه متغیر بهتر

از گروه کنترل عمل کرد ( ،)Ps<0/00۱ولی در پیشآزمون
تفاوتی بین گروههای آزمایش و کنترل نبود ( .)Ps>0/0۵این
نتایج رویهمرفته بدان معنا میباشد که برنامه مداخلهای منجر
به کاهش تعارض و دو خردهعامل استدالل و پرخاشگری کالمی
شده است؛ اما روی پرخاشگری جسمانی تأثیر معناداری نداشته
است (نمودار .)۱
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نمودار  -1تأثیر مداخله درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTبر تعارض والد -فرزندی و خردهعاملهای آن

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر درمان مبتنی بر
پذیرشوتعهد ( )ACTبر کاهش تعارض والد -فرزندی در
دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده است .نتایج پژوهش نشان
داد درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ( )ACTبر کاهش تعارض
والد -فرزندی و دو خردهعامل استدالل و پرخاشگری کالمی در
دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده مؤثر بوده است و بر
خردهعامل پرخاشگری جسمانی تأثیر معناداری نداشت .این نتایج
با نتایج پژوهشهای اصالنی و آزاده ( ،)۱39۵مبنی بر اثربخشی
اکت بر روابط مادر -فرزندی دختران تكوالدینی مادرسرپرست،
جوشنپوش ،فضیلتپور و رحمتی ( ،)۱396مبنی بر اثربخشی
اکت بر تعارض والد -نوجوان مادران دارای فرزند مصروع؛
اردشیریلردجانی ،فرامرزی و شریفی ( ،)۱39۷مبنی بر اثربخشی
اکت بر روابط والد -فرزندی والدین دارای کودکان مبتال به

ناتوانی یادگیری؛ مورل ،اشمالز ،میچل و البورد ( ،)2009مبنی بر
اثربخشی اکت در فرزندپروری ،نداف ( ،)20۱6مبنی بر اثربخشی
اکت بر روابط والد فرزندی کودکان مبتال به بیشفعالی ،همسو
است .همچنین هیچ مطالعه ناهمسو داخلی و خارجی یافت نشد.
در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد کاهش
تعارض والد -فرزندی در پژوهش حاضر باید به فرآیندهای حاکم
بر این درمان و روند مداخالت انجام شده پرداخت .در این
رویکرد ،درمان از طریق پذیرش ،۱ناهمجوشیشناختی ،2خود
بهعنوان زمینه ،3ارتباط توجه آگاهانه با زمان حال ۴حال،
ارزشها ۵و تعهد بهعمل 6که در نتیجه این شش مفهوم اصلی
به انعطافپذیری روانشناختی منجر میشود ،شکل میگیرد
(هیز ،لوما ،باند ،ماسودا و لیلیز .)2006 ،بهاینمنظور ،الزم است
فرد با پذیرش احساسات آزاردهنده گذشته و عدم خیالبافی و
نگرانی درباره آینده ،سعی در تغییر این احساسات و افکار
۷

1. acceptance
2. cognitive diffusion
3. self as context
4. contact with present moment
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5. values
6. committed action

مصطفی حمیدی و سمیه شاهمرادی

آزاردهنده نداشته باشد و به احساسات اینجا و اکنون و زمان حال
توجه کند .همچنین از خود مفهومسازی شده و محتوای شناختی
بیفایدهای که با آن همجوشی پیدا کرده است (از جمله قوانین و
انتظارات سرسختانه ،انتقادها و قضاوتها و باورهای
محدودکننده) آگاه شود و با تمریناتی فاصله روانشناختی
(گسلش) ایجاد کند .سپس با رسیدن به درماندگی خالق دست
از کنترل تجربیات درونی با روشهای اجتناب و رفتارهای
ناکارآمد بردارد .در نهایت ،با کشف ارزشهای مرکزی خود و
تالش متعهدانه در جهت تحقق آنها با انعطافپذیری
روانشناختی باال در جهت زندگی غنی و ارزشمند گام بردارد
(هریس.)۱39۷ ،
بهنظر میرسد جلسات درمانی ،به نوجوان کمك کرده تا با
کاهش کنترل تجارب درونی ،اجتناب و رفتارهای ناکارآمد در
آنان کاهش یابد و در ارتباط با آسیبدیدگی ورزشی و همچنین
در ارتباط با والدین به مرحله باالتری از پذیرش افکار و
احساسات برسند ،سپس با پیگیری ارزشهای فردی ،تعارض
کمتری در رابطه والد -فرزندی تجربه کنند .پذیرش روانی
آسیبدیدگی و ناکامی ورزشی ،باعث کاهش تجارب
ناخوشایندی مانند احساس خشم ،بیعدالتی شده و نیز درگیر
شدن در فعالیتهای ارزشمدار خود ،بدون آنکه تالشی برای
کنترل این تجارب کند؛ بهطور موفقیتآمیزی باعث کاستن از
هیجانات منفی و افزایش تجربه هیجانات مثبت شده است .در
نتیجه ،پیامد آن کاهش تعارضات است .ازسویدیگر ،درمان
مبتنی بر پذیرشوتعهد ،منجر به کاهش اجتناب تجربهای
میشود؛ بدینمعنا که هرگونه تالش برای کنترل تجارب درونی
کاهش یابد .پیامد آن نیز افزایش پذیرش محتوای ذهن از طریق
تکنیكهای مرتبط با گسلش است که کاهش میزان تعارض بین
نوجوانان و والدین را در پیداشته است.
عالوهبراین ،یکی از علل تعارض والد -فرزندی در این
پژوهش ،نگرانی نوجوان ورزشکار آسیبدیده درباره آینده خود
است ،از آنجایی که در رویکرد مبتنی بر پذیرشوتعهد ،یکی از
علل آسیبشناسی روانی ،عدم تمرکز بر زمان حال است ،از
طریق بهکارگیری این رویکرد ،تمرکز بر زمان حال افزایش
یافته که بهتبع آن میزان تعارض نیز کاهش یافته است (هریس،
.)۱39۷

دیگر یافتههای پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر
پذیرشوتعهد ،سبب کاهش معنادار نمرات خردهمقیاس استدالل
(بهدلیل نمرهگذاری معکوس) طی مرحله پسآزمون و مرحله
پیگیری و در نتیجه ،بهبود مهارت استدالل در تعارض والد-
فرزندی آزمودنیها شده است .الزم به توضیح است ،پس از
بررسی پیشینه پژوهش مطالعهای که تأثیر این نوع مداخله را بر
میزان استدالل نوجوانان بررسی کرده باشد ،یافت نشد .بااینحال
مطالعه حاضر ،همسو با یافتههای قبلی نشان داد درمان مبتنی
بر پذیرشوتعهد ،موجب بهبود ارتباطات والد -فرزندی شده است
(مورل و همکاران .)2009 ،یکی از ابعاد انعطافپذیری
روانشناختی در درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ،عمل متهدانه
است که بهمعنای تعریف کردن اهداف در حوزههای خاص ،در
طول مسیر ارزشهای فرد و سپس عمل به این اهداف و
پیشبینی کردن و آمادگی داشتن برای موانع روانشناختی است.
بهنظر میرسد دلیل بهبود نمرات استدالل نوجوانان ،شناسایی
ارزشها و تشویق و ترغیب آنها به اعمال متعهدانه و یادگیری
مهارتهای حلمسئله و مهارتهای ارتباط مؤثر و ابراز وجود
باشد .همچنین زمانی که فرد به انعطافپذیری روانشناختی
دست مییابد ،از درگیر شدن در افکار و احساسات منفی گذشته
رهایی مییابد .در نتیجه ،استدالل و راهحلهای مؤثرتری ارائه
میدهد.
از دیگر یافتههای پژوهش ،کاهش معنادار نمرات پرخاشگری
کالمی نوجوانان در رابطه والد -فرزندی طی پسآزمون و مرحله
پیگیری بوده است .این نتایج همسو با این پژوهشهای قبلی
نشان دادهاند درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد ،موجب کاهش
پرخاشگری در نوجوانان دختر (نساج )۱393 ،شده است .بهنظر
میرسد پرخاشگری کالمی نوجوانان ،راهی برای اجتناب
تجربهای است .بهاینمعنا که فرد با بروز اولین نشانههای تعارض
در جهت کنترل یا اجتناب از محتوای ذهن خود ،یك رفتار سریع
و تکانشی از جمله پرخشگری کالمی نشان میدهد؛ بنابراین
مداخله یاد شده با استفاده از تکنیكهای پذیرش و
همجوشزدایی (گسلش) به افراد برای پذیرش تجارب درونی
کمك کرده است و این امر ،در کاهش میزان پرخاشگری کالمی
درمانجویان مؤثر بوده است .در این پژوهش نوجوانان دائماً
درگیر افکار مرتبط با آسیبدیدگی ،نگرانی درباره آینده و هویت
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ضعیف بودند و با بروز پرخاشگری کالمی در حال پاسخگویی به
محتوای ذهن خود و درگیر شدن با اجتناب تجربهای بودند.
بنابراین ،درمان مبتنی بر پذیرشوتعهد به آنان کمك کرد تا در
پذیرش محتوای ذهن خود و کنترل پرخاشگری کالمی توانمند
شوند.
ازسویدیگر ،یکی از ابعاد درمان  ACTتصریح ارزشها
است .ارزشها تقویتکنندههای درونی هستند که مسیری
منتخب برای رفتارها و اعمال فرد فراهم میآورند .بهعبارتی،
ارزشها در موقعیتهای تعارض و استرسزا ،مسیر و نوع رفتار
ما را مشخص میکنند .در این پژوهش با تصریح ارزشهای
نوجوانان ،آنها به نامؤثر بودن پرخاشگری کالمی بهعنوان راهی
برای رسیدن به ارزشها پیبردند که در نهایت ،موجب کاهش
این رفتار در آنان شد.
در نهایت ،یافتههای پژوهش نشان دادند میزان پرخاشگری
فیزیکی نوجوان در رابطه والد -فرزندی طی مداخله صورت
گرفته ،کاهش یافته است؛ اما این کاهش معنادار نمیباشد .این
یافته با پژوهش (عبداللهی و ایروانی )۱39۴ ،مبنی بر تأثیر مداخله
درمانی  ACTبر کاهش معنادار پرخاشگری فیزیکی دختران
نوجوان دانشآموز ناهمسو است .در تببین این ناهمسویی،
میتوان به ماهیت محیط ورزش ،تأثیر آسیبدیدگی و خُلقوخوی
ورزشکاران نوجوان اشاره کرد .ورزش حرفهای و رقابت در این
سطوح نیازمند اعتمادبهنفس و ابراز وجود باال میباشد .از آنجایی
که در سنین نوجوانی پختگی هیجانی و کنترل تکانهها کامل
نشده است ،نوجوانان ورزشکار بهدلیل خُلقوخوی کنشوری،
اعتمادبهنفس و ابراز وجود و تکانه باال و همچنین استرس
مضاعف آسیبدیدگی و محدودیتهای متعاقب آن ،قادر به
خودکنترلی کامل هیجانی نمیباشند ،برعکس پژوهش یاد شده
آموزش و مهارتهای شناختی به تنهایی قادر به کاهش تأثیرگذار
پرخاشگری جسمانی نمیباشد و تجربه و سازگاری عصبی
هیجانی (مهارتهای سازشی) در این امر ،میتواند تأثیرگذار
باشد .بنابراین ،طبق آنچه ذکر شد درمان پذیرشوتعهد ،میتواند
میزان تعارض والد -فرزندی را کاهش دهد .بهطور کلی ،با توجه
به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت درمان مبتنی بر
پذیرشوتعهد ( ،)ACTبر میزان تعارض والد -فرزندی دختران
ورزشکار آسیبدیده مؤثر است .نتایج پژوهش حاضر ،میتواند به

روانشناسان تیمهای ملی ،آکادمی ملی المپیك و تیمهای ملی،
مربیان تیمهای ورزشی و دختران ورزشکار آسیبدیده کمك کند
تا ضمن کاهش تعارض والد -فرزندی در دوران آسیبدیدگی ،از
عواقب احتمالی آن در این سنین حساس و بحرانی جلوگیری
نمایند و این یکی از مهمترین دالیل انجام پژوهش حاضر در
نمونه ورزشکاران نوجوان و یکی از موارد مهم کاربرد نتایج آن
است .در نهایت ،پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی در جامعه
پسران نوجوان و سنین مختلف ورزشکاران نیز این پژوهش انجام
گیرد.
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نظریه انتخاب بر کاهش تعارض والد -فرزندی دانشآموزان
دختر .روانشناسی و روانپزشکی شناخت.۴3-۵۱ ،)۱(2 .
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Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on parent-child conflict in
professional adolescent female athletes with athletic injury
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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 pretest 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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