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 روانشناختی، پذیزی انعطاف بز تعهذ و پذیزش بز مبتنی آموسش اثزبخشی بزرسی

  اهواس شهز در سوجین آوری تاب و شذه ادراک استزس
 

 ساده ملک مهزنوش

ىمایی ارضذ کارضىاسی ًاس، ياحذ اسالمی آساد داوطگاٌ مطايرٌ، ي رَا ًاس، َا  ایزان َا

 

 چکیذه

خاطزات ي احساسات ، ًدمىذی ي کارکزد تجارب رياوطىاختی وظیز افکارس(، ACT) درمان مبتىی بز پذیزش ي تعُذ

َذف اس پژيَص . کىذ میمعىادار سوذگی را بذين تًجٍ بٍ يجًدضان پیگیزی  َای فعالیتي  دَذ میرياوطىاختی را َذف قزار 

 سيجیه آيری تاب ي ضذٌ ادراک استزس، رياوطىاختی پذیزی اوعطاف بز تعُذ ي پذیزش بز مبتىی آمًسش اثزبخطی بزرسی حاضز

 ی جامعٍ. باضذ میپس آسمًن با گزيٌ کىتزل -آسمًن پیصريش ویمٍ آسمایطی اس وًع  پژيَص حاضز بٍ. باضذ اًَاس می ضُز در

در ایه  گیزی ومًوٍضیًٌ . باضىذ مطايرٌ خاوًادٌ در ضُز اًَاس می َای کلیىیکبٍ  کىىذٌ مزاجعٍآماری ایه پژيَص سيجیه 

مقیاس ، ضىاختی پذیزی اوعطاف ی پزسطىامٍ: ضامل، پزسطىامٍ گیزی اوذاسٌابشار ، َذفمىذ بًدٌ گیزی ومًوٍپژيَص اس وًع 

 َای کىىذٌ ضزکت. آسمًن ضذوذکًوًر ي دیًیذ سًن  آيری تاب ی پزسطىامٍي ( 1313) کًَه ي َمکاران ضذٌ ادراکاستزس 

اس میان حضًر یافتگان پس اس حائش ضزایط ضذن معیارَای  ي بار یکي در َز َفتٍ  ای دقیقٍ 30جلسٍ  1در  گزيٌ آسمایص

 10) مبتىی بز پذیزش ي تعُذ ی مذاخلٍگزيٌ : صًرت تصادفی در دي گزيٌ سيج اوتخاب ضذوذ کٍ بٍ 20يريدی ي معیارَای خزيج

 داری معىی سطح، آسمًن پیص کىتزل با. آغاس ضذ 31اس اردیبُطت  گیزی ومًوٍایه ، جای گزفتىذ( سيج 10) ي گزيٌ کىتزل(، سيج

 يابستٍ متغیزَای اس یکی اسلحاظ حذاقل کىتزل ي آسمایص َای گزيٌ َمسزان بیه کٍ َستىذ آن بیاوگز َا آسمًن َمٍ

= 30/93 ي p <0/  0001) دارد يجًد داری معىی تفايت( سيجیه آيری تاب ي ضذٌ ادراک استزس، رياوطىاختی پذیزی اوعطاف)

F .)ٍتغییز راَکارَای بز عاليٌ کٍ است سًم مًج رفتاری -ضىاختی َای درمان اس تعُذ ي پذیزش بز یمبتى درمان وتیجٍ آوک 

کاَص استزس ي افشایص ، رياوطىاختی پذیزی اوعطاف افشایص بزای ویش لحظٍ در پًیا حضًر ي پذیزش راَکارَای اس، رفتار

 . کىذ می سيجیه استفادٌ آيری تاب
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