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Abstract 
The purpose of the present study was to examine the 
effect of acceptance and commitment training 
program on the level of academic resilience in 
students with specific learning disabilities. In terms 
of methodology, this study was a pre-test/post-test 
quasi-experiment. The research population consisted 
of female students with specific learning disabilities 
who were studying in the sixth grade during the 
academic year of 2019-2020 in Tabriz. The sample 
consisted of 34 students with special learning 
disabilities who were first selected using cluster 
sampling and then purposefully included in the 
experimental and the control group. The data were 
collected using the Academic Resilience Inventory 
and Raven’s intelligence test. Data analysis was 
performed using multivariate analysis of covariance. 
21-SPSS software were used for data analysis. 
According to the results of the data analysis, the effect 
of acceptance and commitment-based training 
seemed to increase the amount of academic resilience 
in students with specific learning disabilities. The 
effectiveness of the training appeared to be 
significant in relation to future orientation, problem-
centeredness, and optimism at the level of p <0.05, 
but not significant as it relates to communication 
skills. The findings of the present research will 
hopefully pave the way for further research 
addressing psychological challenges of students with 
specific learning disabilities. 
Keywords: Specific Learning Disability, Academic 
Resiliency, Acceptance and Commitment 

 دهیچک
و تعهد  رشیبرنامه آموزش پذ یاثربخش یابیارز ،از پژوهش حاضر هدف
 ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادر دانش یلیتحصیآورتاب زانیبر م
شبه یها، از نوع پژوهشمطالعه نیپژوهش، ا هدف. با توجه به بود
آزمون با گروه کنترل است. پس -آزمونشیو در قالب طرح پ یشیآزما

بود  ژهیو یریادگیاختالل  یداراآموزان دختر شامل دانش یآمارجامعه 
مشغولششم  هیپا در زیدر شهر تبر 1399-1400 یلیکه در سال تحص

 انجامو هدفمند  یاخوشه یبه روش تصادف یریگنمونه. بودند لیتحصبه
 یریادگیاختالل  یدارا آموزاننفر از دانش 34 شامل یآمار نمونهشد. 

 انتخاب یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش بهگام اول  دربود که  ژهیو
 گنجانده کنترل و شیآزما یهاو سپس بصورت هدفمند در گروه شدند
 ساموئلز یلیتحص یآورتاب استانداردپرسشنامه  سنجش ابزار. شدند

(ARQ) ونیو آزمون هوش ر (RIT) باها داده لیتحلوهیتجز. بود 
 رهیچندمتغ انسیکووار لیروش تحل با و -21SPSS افزارنرم از استفاده

 برنامه یریکارگها، بهداده لیحاصل از تحل جیشد. براساس نتا انجام
دهد و یم شیرا افزا یلیتحص یآورتاب زانیو تعهد م رشیپذآموزش 

مثبت و یمحورمسئله و ندهیآ یریگجهت یهامؤلفه در یاثربخش نیا
 یهااما در مورد مؤلفه مهارت ؛معنادار است >05/0Pدر سطح  ینگر

 نیحاصل از ا جینتا .ستین معنادار هاگروه در تفاوت رغمیعل یارتباط
در حوزه مداخالت مربوط به مشکالت  شتریب قاتیتحق یگشاپژوهش راه

 خواهد بود.  ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش یشناختروان
درمان  ،یلیتحص یآورتاب ژه،یو یریادگیاختالل  :یدیکل یهاواژه
 و تعهد رشیبر پذ یمبتن
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 مقدمه
 یریادگی یناتوان بار با اصطالح نیتوجه است که اولدمور یشپژوه یها، از جمله حوزه1ژهیو یریادگیاختالل 
از کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن  یگروه فیتوص یبرا ،(1390 لرنر، از نقلبه ؛1963) 2کرکتوسط 

اختالالت  یو آمار یصیتشخ یراهنماپنجم  شیرایدر و .دچار اختالل بودند، مطرح شد یارتباط یهاو مهارت
است و در  4یشناختعصب نهیزم یمطرح شد که دارا یریادگی یناتوان یجابه ژهیو یریادگی، اختالل 3یروان

در  (.1396 ورند،یبارلو و د ؛2013 کا،یآمر یپزشکانجمن روان) ردیگیقرار م یتحولطبقه اختالالت عصب
 6اتیاضی، ر5خواندن یهامانند اختالل ژهیو یهامطرح کردن اختالل در حوزه یجابه دیجد یبندو طبقه فیتوص
عملکرد  شده است و بر یمعرف 9واحد یصیتشخ اریو مع 8یکل صورت طبقهاختالل به نی، ا7ینوشتار انیو ب
 اریمع یسنت مؤلفه د،یجد کردیدر رو ن،یابرکند. افزونیمناسب تمرکز م یو ارائه خدمات آموزش 10یلیتحص یکل

، 12یآن بر رشد شخص یجاحذف شده است و به 11یلیتحص شرفتیپ -یهوشبهره نیب یناهماهنگ یصیتشخ
 دیتأکو مشاهده معلمان  14یلیتحص یهاپاسخ به مداخله ،یلینمرات تحص لیاز قب 13یلیو سوابق تحص خانواده

 ؛1398و پورطالب،  رنسبیم ؛2017 ن،یکافمن، هاالهان و پول؛ 2013 کا،یآمر یپزشکانجمن روان)کند یم
 رینظ ،(2010شتمن،  و چیلیفر) یجانیو ه یاجتماع ،یلیاختالل مشکالت مختلف تحص نیا (.1398 ،ینعمت

 نییپا 19نفسبهو اعتماد 18نفس، عزت17آموخته یدرماندگ ،ی، نگران16، اضطراب امتحان15یخودسرزنشگر
 ،یمراد) یی، احساس تنها21یلیتحص یکاراهمال (،1399پورطالب، ) 20یلیتحص یفرسودگ ،یجانیه یخستگ

                                                           
1. Specific Learning Disability 

2. Kirk, S. 

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5 

4. neurological 

5. reading disability 

6. math disorder 

7. written expression 

8. broad category 

9. single diagnosis 

10. general academic performance 

11. IQ-achievement discrepancy  

12. individual’s development 

13. educational history 

14. responsiveness to academic interventions 

15. self-blaming 

16. test anxiety 

17. learned hopelessness 

18. self-esteem 

19. self-confidence 

20. academic burnout 

21. academic procrastination 
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را  (2016 اه،یو چل کریپان) نییپا 2یلیتحص یآورو تاب 1یلیاسترس تحص ،(1395 دفر،یزاده و قابیغر ،یفتح
کننده در اغلب مشکالت نیینقش تع نییپا یلیتحص یآورمشکالت مطرح شده، تاب انیشود. از میموجب م

 -یستیتعادل ز یاست که منجر به برقرار یتوانمند ینوع 3یآورتاب رایز .(1399پورطالب، آموزان دارد )دانش
تواند یفرد نم ،یآوربودن تاب نییو در صورت پا (2003 دسون،یویکانر و دشود )یم زیدآمیتهد طیدر شرا یروان

است که  یعدبُدسازه چن کی یآورتاب .(2001والر، )ناگوار را تجربه کند  طیمثبت در واکنش به شرا یسازگار
رغم به یزندگ یهاتیموقع ریمدرسه و سا یآموزش تیدر موقع یآورتاب. ابدییخود مفهوم م نهیدر بافت و زم

 .(2014و مارش،  نیمارت)رود یشمار مباال به اریبس تیعنوان احتمال موفقبه یطیمح یهایمصائب و دشوار
بزرگ  یدهایعنوان تهدکه بهآموزان در غلبه بر خطرات حاد و مزمن دانش تیعنوان ظرفبه یلیتحص یآورتاب

آموزان در دانش یلیتحص یآورتاب (.2009و مارش،  نیمارت)شود یم فیتعر ند،یآیشمار مبه یلیتحص ندیآدر فر
 یطوربه (.1390 ،یابولقاسم)ها گزارش شده است آن یساالن عادتر از همنییپا ژهیو یریادگیاختالل  یدارا

 نیرا دارا بودند. در چن یآوراز تاب ینییها سطوح پایآزمودن درصد 75 ،(2016) اهیو چل کریپانکه در پژوهش 
زا استرس طیشرا تیریمد یرا برا یکمتر یو منابع درون یناکاف یامقابله یهاآموزان مهارتدانش یطیشرا

که بتوانند سطح  ییهاروش یریکارگبا به نیهمچنکنند. یاز استرس را تجربه م ییسطوح باال ،نیدارند. بنابرا
 یرسد. البته در بررسینظر مبه یدهند، ضرور استرس را کاهش زانیرا ارتقا دهند و م یلیتحص یآورتاب

 یآموزش راهبردها ریمختلف، نظ یهاتیدر موقع یآورارتقا تاب یبرا یمختلف درمان یهاروش نهیشیپ
 جانیه میآموزش تنظ ،(1398 ،یهاشم و آذریفتح ،یبدر دزاده،یرش) یخودگردان فراشناخت یریادگی
 ،یمینع) ینید یهابر آموزه دیتأکبا  یشیاندمثبت یهاآموزش مهارت ،(1397درتاج،  و فیبخش، سیسیع)

 کار گرفته شده است. به 4و تعهد رشیبر پذ یدرمان مبتن راًیو اخ (1395 ،یو داوودآباد یآبادعیشف
است  یعملکرد ییگرانهیبر زم یمبتن یرفتار -یشناخت یهااز درمان یکیو تعهد،  رشیبر پذ یدرمان مبتن

نقش شناخت و  نهیدر زم یمتفاوت یادیبن دگاهیبا د ،نوع درمان نیا (.2006 س،یلیلئوما، بند، ماسودا و ل ز،یه)
 در مورد زبان و شناخت یدیجد هیدر نظر شهیر ،(2002و روبرت،  لسونیو) یشناختها در مشکالت روانجانیه

 الرد،یگ ؛2015و بومن،  کسونیهانکوک، د ن،یاسوشود )یم دهینام 5یاارچوب رابطههچ هینظر ه،ینظر نیدارد. ا
بر  ،یرفتار یضمن یهاهیروش با در نظر گرفتن نظر نیا .(2006و همکاران،  زیه ؛2018فلکسمن و هوپر، 

 یبه ارتقا قضاوت آگاهانه و زندگ یشناخت یو راهبردها رشیپذ ،یآگاهدارد و با استفاده از ذهن دیتأکخود فرد 
ناسازگار با رفتار  یهااستفاده از پاسخ قیروش، از طر نیاستفاده در امورد یشود. راهبردهایهدفمند منجر م

 افکار از خودشان کردن دور به را مارانیب جان،یه میتنظ یراهبردها و( یپاسخ اضطرابمثال،  یبرانظر )مورد
و  سیوید)کنند یم بیحضور در لحظه حاضر و کاهش تجارب اجتناب ترغ شیافزا ر،یناپذانعطاف و خشک

                                                           
1. academic stress 

2. academic resiliency 

3. resiliency 

4. Acceptance and Commitment Therapy 

5. Relational Frame Theory 
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  .(2015، همکاران
افراد در  1یشناختروان یستیدر بهبود بهز ،و تعهد رشیبر پذ یدرمان مبتن یاز اثربخش یها حاکپژوهش

 یشناختخصوص درمان مشکالت روان در خصوصبه (،2018) فلکسمن و هوپر الرد،یگ ؛سطوح مختلف
و  نیگرکو، بلکلج، کو ؛2011 نز،یهانگ و مارتمک ن،یکو؛ 2014 ،یریو ش انیقمکودکان و نوجوانان است )

آموزان مثل ارتقا سالمت دانش یشناختو روان یلیآن بر مشکالت تحص یاز جمله اثربخش (.2005 چ،یاهرنر
و  انیفیتوص)آموزان دانش ینیبو خوش یلیتحص یآورارتقا تاب ،(2015و همکاران،  میوهیل)نوجوانان  یروان
 کسون،یراشل انچ و د) 2یفعالشیتوجه در کودکان با اختالل کمبود توجه و ب شیافزا ،(2017ثابت، نیحس

 (2011 و سول، دیبو ز،یه)نوجوانان  یکاهش نشانگان افسردگ ،(2003زتل، ) 3یاضیکاهش اضطراب ر ،(2017
 5یاجتماع یستیو بهبود بهز 4یاجتماعکاهش اضطراب (،2014 ،یریو ش انیقمو کاهش درد مزمن کودکان )

اختالل  یآموزان دارادانش یکاهش اجتناب شناخت (،1394پورعبدل، ) ژهیو یریادگیآموزان با اختالل دانش
 یو وسواس یکاهش افکار اضطراب (،1395 ،یسراوان و یقراملکیپورعبدل، صبح ،ینیرزاحسیم) ژهیو یریادگی

اختالل  یآموزان دارادانش یورزو کاهش تعلل (2009براون و هوپر، ) ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش
 قرار گرفته است. یعلم دییتأمورد (1395 ،یو غضنفر یبسطام ،یقراملکیصبح ورعبدل،پ) ژهیو یریادگی

و تعهد در حوزه کودکان و نوجوانان ورود کرده است و  رشیبر پذ یدرمان مبتن ر،یاخ قاتیتحق یچند طهر
اما در  ؛(2015 همکاران، و نیاسو)شده است  دییآن تأ یاز اختالالت و مشکالت، اثربخش یادیدر مورد تعداد ز

 و ژهیو یریادگیاختالل  یدارا یهایبا آزمودنخصوص بهو تعهد،  رشیبرنامه آموزش پذ یاثربخش یراستا
 نیا. ندارد وجود یغن و یکاف قاتیآموزان تحقدانش از گروه نیا در یلیتحص یآورتاب زانیم بر آن یاثربخش

 یآورتاب زانیم بودن نییپا از یحاک ژهیو یریادگی اختالل به مربوط یپژوهش اتیادب مرور که است یحال در
توان اثرات یم ،یلیتحص یآورکه با ارتقا سطح تاب ییجاآموزان است. از آندانش از گروه نیا در یلیتحص

مداخله بر  ن،یبنابرا (.2017 ا،یوانگ و الوسان)کرد  لیرا تعد یریادگیاز مشکالت  یناش یروان یفشارها یمنف
 رسد. ینظر مبه یضرور ریمتغ نیا

عدم  ال،مث یبرا) ندیناخوشا تجربه کی، پس از ژهیو یریادگیآموزان با اختالل افزون بر موارد فوق، دانش
 یذهن اتیپرداخته و محتو طیآن شرا ی(، به پردازش ذهنیاضیحل مسائل ر ایمتن  کیدر خواندن  تیموفق

 یاجتناب داتیکنند تا از تمهیدهند و تالش میم رییتغ یاجتناب شناخت یخود را با استفاده از انواع راهبردها
 رشیپذ بر یمبتن درمان مشکل، نیا حل یبرا. ندیجو بهره شیکننده درباره خونگران تفکرات از ییرها یبرا
 از و دهد شیفرد با افکار و احساساتش را افزا یشناختها، ارتباط روانشناخت رییتغ یجاکند بهیم یسع تعهد و

اقدام متعهدانه انجام  شیهااهداف و ارزش ریدر مس ت،ینها در ؛حال لحظه با ارتباط و گسلش و رشیپذ قیطر

                                                           
1. psychological wellbeing 

2. Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 

3. math anxiety 

4. social anxiety 

5. social well-being 



 135                                      ازدهمی سال، 4 شماره ،یپژوهش -یعلم شناختی،روان کاربردی هایپژوهش فصلنامه

دارد که طبق شواهد  ییهاو تعهد مؤلفه رشیبر پذ یدرمان مبتن ،عالوهبه (.1395، و همکاران ینیرزاحسیمدهد )
 یبرا تعهد و رشیپذ یهامؤلفه یشود. فقدان واکاویم یشناختروان یریپذانعطاف شیمنجر به افزا یپژوهش
 هیتوج را حاضر پژوهش انجام لزوم ژه،یو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش یشناختروان مشکالت کاهش

 یینارسا یهاحوزه یبرا یامداخله یکردهایرو ییمحور، از بازآزماشواهد یهاتیفعال ،گریدیسوکند. ازیم
 نیدر ا ،جهت نیاز ا (.2017ن، یکافمن، هاالهان و پول)کند یم استقبال ژهیو یریادگیاز جمله اختالل  یتحول

 آموزاندانش یلیتحص یآورتاب زانیبر م« و تعهد رشیبرنامه آموزش پذ» یبود تا اثربخش نیبر ا یپژوهش سع
 ارتقا قیتر بتوان از طرعیقدر زودتر و سراست هر یهیبد. ردیبگ قرار یابیارزمورد ژهیو یریادگیاختالل  یدارا
عمل آورد، سالمت به یریشگیپ آن یرفتار و یعاطف یامدهایپ بروز و یلیفت تحصاُ از یلیتحص یآورتاب
 یاثربخش یابیپژوهش حاضر با هدف ارز ن،یبنابراخواهد شد.  نیتضم یآموزان تاحدوددانش از گروه نیا یروان

 نیبنابرا ؛انجام گرفت ژهیو یریادگیآموزان با اختالل دانش یلیتحص یآورتاب زانیو تعهد بر م رشیآموزش پذ
 آموزاندانش یلیتحص یآورتاب تعهد، و رشیپذ برنامه آموزش: که نیا از بود عبارت حاضر پژوهش هیفرض
  .دهدیم شیافزا را ژهیو یریادگیاختالل  یدارا

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار جامعه
آزمون پس -آزمونشیو در قالب طرح پ یشیآزماشبه یهاپژوهش، از نوع پژوهش نیپژوهش، ا هدفبا توجه به 

 زیشهر تبر در مدارس دخترانه ییآموزان دوره ابتداپژوهش، شامل دانش نیا یجامعه آماربا گروه کنترل است. 
 یهامالکبودند.  لیتحصبهمشغول 1398-99 یلیبردند و در سال تحصیرنج م ژهیو یریادگیبود که از اختالل 

دارا دختر بودن،  ،یابیارز میمتخصصان ت صیبنا به تشخ ژهیو یریادگیداشتن اختالل  ،ورود به پژوهش یاصل
 اختالل یداراآموزان دانش ینمرات هوش نیانگیکه منی)با توجه به ا 90-110 حد فاصل یهوشبودن بهره

 یریادگی اختالل ینداشتن همبود یحد فاصل هست و برا نیغرب، اغلب در ا، در شمال(SLD) ژهیو یریادگی

هر  افتیعدم در ،یدولت یدر مدارس عاد لیتحص ،مدنظر قرار گرفت( 90-110 یهوشبهره ،یزهوشیبا ت ژهیو
شرکت در پژوهش  یآگاهانه برا تیانجام پژوهش و داشتن رضا نیح یپزشکو روان یشناختنوع مداخله روان

وپرورش استان در اداره کل آموزش ز،ینامه از دانشگاه تبریمعرف افتیدرپژوهش، ابتدا با  یاجرادر مرحله بود. 
صورت به زیپرورش تبروآموزش 4 هیو مجوز حضور در مدارس اخذ شد. در ادامه ناح افتهیحضور  یشرقجانیآذربا

وپرورش انتخاب شده، در انتخاب شد. سپس بعد از اخذ مجوز از واحد پژوهش اداره آموزش یاخوشه یتصادف
 ییکادر مدرسه، به شناسا یو همکار تیو پس از کسب رضا افتهیدخترانه حضور  ییابتدا یمدارس دولت

 میتوسط ت که قبالً ژهیو یریادگیآموزان با اختالل اقدام شد. دانش ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش
پاسخ به مداخله،  یابیارز وهیو ش DSM5 یهاوپرورش و براساس مالککننده آموزشیابیمتخصصان ارز

هدفمند(. در ادامه از افراد انتخاب شده،  یریگشدند )نمونه یداده شده بودند، توسط مدارس معرف صیتشخ
 ییورود به پژوهش را داشتند، شناسا یکه مالک هوش یته شد تا افراد( گرف1390) یکرم ونیرهوش  آزمون
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ها یآزمودن ان،ینامه گرفته شد. در پاتیشرکت در پژوهش رضا یآنان برا نیشوند. بعد از افراد انتخاب شده و والد
 نشیگروه کنترل هم قبل از گز یاعضا ،و کنترل گمارده شدند. در واقع شیآزما یهادر گروه یصورت تصادفبه
کردند و در آزمون هوش شرکت کردند که  افتیحضور در پژوهش را در یهاگروه، مالک نیحضور در ا یبرا

 یهیجلسه توج کیبود. سپس در  یهوشها از لحاظ بهرهگروه یآزمون، کنترل هوش و همگن نیهدف از انجام ا
از انتشار  یریشگیالبته جهت پعمل آمد. آزمون بهشیداده شد و پ حیتوض یروال کار و مقررات جلسات آموزش

حجم نمونه در  از مدارس مجزا انتخاب شدند. شیکنترل و آزما یهاها(، گروهیکاربند دی)تقل یشیعمل آزما
وارد  یینفر نمونه نها 17ها یفت آزمودناُ  لیدلآزمون بهنفر در نظر گرفته شده، اما در مرحله پس 20هر گروه 

در  یبرنامه آموزش کنترل، و شیآزما یهاگروه یهایآزمودن شدن مشخص و یریگنمونه از بعدشدند.  لیتحل
جلسات در  یسالن اجتماعات و بعض یاز مدارس، در فضا یکیدر  یجلسه ارائه شد. جلسات آموزش هشت

جلسه برگزار شد. بعد از اتمام  کیساعت و هر هفته  کی یال قهیدق 45نمازخانه مدرسه و به مدت هر جلسه 
اخالق  تیقرار گرفتند. جهت رعا لیتحل مورد شده یگردآور یهاعمل آمد. دادهآزمون بهپس ،یجلسات آموزش

 آموزش داده شد. زیگروه کنترل ن یبرا یداده برنامه آموزش یآورپژوهش پس از اتمام کار جمع
)آزمون  ی( و آمار استنباطاریمعو انحراف نیانگی)م یفیآمار توص یهااز روش ،هاداده لیتحلوهیتجز منظوربه

 .گرفت انجام-SPSS 21 افزارنرم از استفاده با هاداده لیتحل .استفاده شد رهیچندمتغ انسیواروک لیتحل

 یبسته آموزش
 جیبر نتا یو مبتن تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان یاهسته ندیآبا اتکا به شش فر، «و تعهد رشیآموزش پذ»بسته 

 یطراح (،1399پورطالب )توسط  ژه،یو یریادگیآموزان با اختالل دانش ستهیز اتیاز تجرب یدارشناسیپد قیتحق
با روش مطالعه  یبسته آموزش نیا یدرون ییروا ،(1399پورطالب )شده است. در پژوهش  یابیو اعتبار

بسته  ییمحتوا ییروا بیعالوه ضرشده است. به دییأقرار گرفته و ت یبررسمورد یریگیبا دو ماه پ یودنآزمتک
برنامه مداخله در  نیبوده است. ا دییأتمورد زیآن ن یاعتبار اجتماع ست ومحاسبه شده ا 83/0به روش الشه 

 1ریفایبا اسپس ژهیو یریادگیآموزان با اختالل )دانش شیگروه آزما یبر رو یاقهیدق 60تا  40جلسه هشت یط
شود.یارائه م 1جدول  یدر ادامه ط زین یهر جلسه آموزش کیتفکبه یبرنامه آموزش اتیخواندن( اجرا شد. جزئ

                                                           
1. specifier 



 

 ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان داراو تعهد مختص دانش رشیخالصه جلسات آموزش پذ -1 جدول
 جلسه محتوا هدف هاها و استعارهکیتکن

 یهاحالت ینقاش ،یاتحاد درمان یبرقرار یاستفاده از استعاره دو کوه برا
 یو استعاره بطر جانیفکر و ه نیب زیتما حیتشر یبرا یجانیمختلف ه

 افکار  تیماه حیتشر یآلود براگل

درک و تفاهم متقابل و  نهیآموزان با پژوهشگر و فراهم کردن زمدانش ییآشنا
 زیو آموزش تما یاتحاد درمان یآموزان و برقرارانتظارات پژوهشگر از دانش انیب

 جانیفکر و ه نیقائل شدن ب

 ،یکل تیموقع صیمعارفه، تشخ
آموزش  ،یاتحاد درمان یبرقرار

 جانیفکر و ه تیماه

1 

مربوط به  ینیع یهارفتار ناکارآمد و کارآمد با مثال نیتفاوت ب حیتشر
 یمستند برا لمیو ف یمدرسه، استفاده از استعاره جشن تولد هشتاد سالگ

 یدست برا نیها، استعاره خوردن کشمش و تمرارزش ییشناسا
 یآگاهذهن

 ییرنج و شناسا ،یآگاهذهن ،یشناختروان یریپذبا مفهوم انعطاف ییآشنا
 آموختهیو درماندگ یخودسرزنشگر یبر محتوا دیتأکها با ارزش

ناکارآمد در  یراهبردها ییشناسا
 ،یمنف یهاجانیا همقابله ب

 هاارزش ییو شناسا یآگاهذهن

2 

 نی، استفاده از تمر«هاحباب» کیسازنده با استفاده از تکن یدیناام جادیا
که کنترل احساسات  نیا حیتوض یبرا« فکر نکن یشکالت کیبه ک»

 خودش مشکل هست.

 لیجلسه تحل نیپژوهش در ا یدارشناسیبخش پد یهاافتهیبه  تیبا عنا
 ف،یعدم استقالل در انجام تکال ریها نظدور شدن از ارزش یرفتارها یکاربرد

پنهان  دن،یخجالت کش ،یپرخاشگر ل،یارزش جلوه دادن درس و تحصیب
 هستند. یسازنده جز اهداف اصل یدیبه ناام دنیو رس یلیکردن مدارک تحص

اقدام جهت دور  یاز کارآمد یآگاه
 جادیو ا یدرون یهاشدن از تجربه

 سازنده یدیناام
 

3 

توجه دزد، استعاره  یهاقالب لیو استفاده از تمث یآگاهذهن نیتمر
 شیجهت افزا «سنجدروغ نیماش»، استعاره «کیافتادن در تراف ریگ»

 دقت کردن بر افکار خود

حاصل از  یبر محتوا دیتأکتوجه دزد با  یهاقالب ییو شناسا یآگاهارتقا ذهن
 یپژوهش باالخص افکار مربوط به درماندگ یدارشناسیبخش پد یهاافتهی

 آموخته

 یینگاه کردن به افکار و شناسا
توجه دزد و مشکالت  یهاقالب

 یدرون یدادهایهمراه با کنترل رو

4 

فکر  نیمن ا ،یچنریتکرار ت یهاکیو استفاده از تکن یآگاهذهن نیتمر
 گسلش یرا دارم که ... و استعاره باران برا

ها بتوانند بعد از جلسه آموزش گسلش، از افکار مربوط به یآزمودن
و به  رندیو ...، فاصله بگ نییآموخته، عزت نفس پا یدرماندگ ،یخودسرزنشگر

کمتر از  ای شتریب یزیافکارشان نگاه کنند و بدانند که افکار چ یواقع تیماه
ها توجه آن ییبه کارا دیپاسخ دادن به افکارشان با یو برا ستندیچند کلمه ن

 کنند. ریکه مدام افکارشان را تفسنیکنند نه ا

 5 از افکار ییزدایهمجوش ایگسلش 

و گسلش،  یآگاهذهن نیتمر یرودخانه برا یرو یهابرگ کیتکن
بسط و  نیتمر یهاو استفاده از برگه رشیپذ یاستعاره تخته کار برا

 آن ینیع یابیکشمکش در برابر فضا دادن به احساسات خود و ارز

 یاند، تجارب درونکرده نییکه تع ییهاها بتوانند همسو با ارزشیآزمودن
یاحساس ب ،یآموخته، خودسرزنشگر یدردناکشان )افکار مربوط به درماندگ

)داشتن  شوندیمرتفع م یکه به سخت یو ...( و مسائل و مشکالت ینگران ،یارزش
SLDشان ناخواسته یبا تجارب درون یکامل یشناختو ارتباط روان رندی( را بپذ

 .رندیبگ

ها )ترس، تنش، جانیه رشیپذ
 طرد و ...(احساس گناه، 

6 

و  یلیتحص ینیع یهااقدام متعهدانه با مثال حیتشر ،یآگاهمرور ذهن
 یهاکیو عمل، استفاده از تکن لیاقدام متعهدانه با فرم طرح تما نیتمر

آموزش  یبرا خودبهشفقت یبرا ینوشتن نامه مشفقانه به خود و فرصت
 یورزشفقت

)اقدام  هااقدام براساس ارزش خودبهبا آموزش شفقت یشناختروان یریپذارتقا انعطاف
به  یورزمتعهدانه( و آموزش شفقت

 خود

7 

 8 آزمونآموزش و پس هیاختتام برنامه یبندمرور و جمع و رفع اشکال یبندو جمع خودبهشفقتو  یآگاهمرور ذهن
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 ابزار سنجش

نژاد، یاز سلطان نقلبه ؛2004) 2ساموئلزپرسشنامه توسط  نیا (:ARQ) 1یلیتحص یآورپرسشنامه تاب

شد. سپس با گسترش مطالعه  دییشد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأ ابداع (1393 ،ییو توانا یادهم ،یابیآس
 زانیشود تا میکنندگان خواسته ماز شرکت یلیتحص یآورتاب. در پرسشنامه دیبه چاپ رس 2009در سال 

( 5( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم ) کرتیل یاپنج درجه اسیمق کی یخود را بر رو یلیتحص یآورتاب
 یگذارنمره یدارا 29و  28، 27، 23، 15، 14، 10، 7، 6، 5، 4 سؤاالت ه،یگو 29 نیکنند. از ب یبنددرجه

، 23، 15، 14، 13، 11، 10، 7، 5 سؤاالت) 3یارتباط یهاعد مهارتپرسشنامه را از سه بُ نیمعکوس هستند. ا
 یمحور( و مسئله24و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 8، 6، 4، 4 سؤاالت) 4ندهیآ یریگ(، جهت29و  28، 27، 26، 25

 (.1398و همکاران،  دزادهیرشدهد )یسنجش قرار م( مورد22و  21، 9، 3، 2، ، 1 سؤاالت) 5ینگرو مثبت
 نیشده است. در ا یابیهنجار (1393) و همکاران نژادیسلطانتوسط  رانیدر ا یلیتحص یآورتابپرسشنامه 

مؤلفه  ییایکه پا دست آمده استبه انیآموزان و دانشجوپرسشنامه در دو نمونه دانش ییایپا ،یابیهنجار
 ندهیآ یریگمؤلفه جهت ییای، پا76/0و  77/0 بیترتبه انیآموزان و دانشجودانش نیدر ب یارتباط یهامهارت

 نیدر ب ینگرو مثبت یمحورمؤلفه مسئله ییایو پا 65/0و  68/0 بیترتبه انیآموزان و دانشجودانش نیدر ب
برخوردار است.  یمناسب ییاند و پرسشنامه از روامحاسبه شده 62/0و  63/0 بیترتبه انیآموزان و دانشجودانش

 محاسبه شد. 74/0کرونباخ پرسشنامه  یآلفا بیپژوهش ضر نیدر ا

شده است و از  هیته( 1390 ،یاز کرم نقلبه ؛1938) 7ونیر توسطفرم  نیا (:RIT) 6ونیرآزمون هوش 

از آزمون  ،یهوشها از نظر بهرهیآزمودن یمنظور همتاسازپژوهش به نیدر اسال کاربرد دارد.  65تا  5 نیسن
است و  ریتصو 60 یآزمون دارا نیها محقق شود. اگروه یتا همگن استفاده شد ونیر روندهشیپ یهاسیماتر
اند. شده دهیچ یاندهیفزا یها با درجه دشوارسیآزمون ماتر نیشده است. در ا میتقس ییتا 12 یسر پنجبه 

را  ییباال سیرا انتخاب کنند که ماتر یریتصو ن،ییجداگانه پا ریتصو هشتتا  شش انیاز م دیها بایآزمودن
 اری( بسی)هوش کل Gعامل  صیآزمون در تشخ نیها نشان داده است که اعتبار الیتحلوهیتجز. دینما لیتکم

اعتماد  تیقابل (1392زاده، حاجلو و غالم ،یقراملک یصبحنقل از به ؛1956) 8نسیاست (.1390 ،یکرم)باال است 
دست به 78/0و  81/0، 89/0 بیترتماه و سه ماه به کیهفته،  کیپس از  ییبازآزما قیرا از طر ونیآزمون ر

 یآزمودن 3010با  رانیآن در ا یابیهنجار یکه برا یآزمون در پژوهش نیاعتماد و اعتبار ا بیآورده است. ضرا

                                                           
1. Academic Resilience Questionair (ARQ) 

2. Samuels, G. 

3. communication skill 

4 . future orientation 

5. piovital problem and positivity  

6. Raven IQ Test (RIT) 
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  (.1392، زادهحاجلو و غالم ،یقراملک یصبح)بخش بود تیانجام گرفت، رضا
 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 .است شده ارائه 2 جدول در پژوهش نمونه گروه یشناختتیجمع یهایژگیو

 پژوهش نمونه یشناختتیجمع یهایژگیو -2 جدول
 یشناختروان درمان سابقه تعداد یسن نیانگیم التیتحص تیجنس گروه

 نداشتند 17 3/11 ششم هیپا دختر شیآزما
 نداشتند 17 6/11 ششم هیپا دختر کنترل

 اندکردهیم لیتحص ششم هیپا در و اندبوده دختر گروه دو هر در هایآزمودن دهد،یم نشان 2 جدول که طورهمان
 نیانگیمو  نفر 17 گروه هر در هایآزمودن تعداد. اندنداشته یشناختروان تخدما افتیدر سابقه کدامچیه که
 . است سال 6/11 کنترل گروه یسن نیانگیم و سال 3/11 شیآزما گروه در هایآزمودن یسن

 هاشاخص فیتوص( ب
 یمحورمسئله و ندهیآ یریگجهت ،یارتباط یرهایمتغ در هایآزمودن نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم 3 جدول

مندرج در جدول  یهاافتهیطور که همان .دهدیم نشان آزمونپس و آزمونشیپ مراحل در هاگروه کیتفکبه را
و  ندهیآ یریگجهت ،یارتباط یهاشامل مهارت یلیتحص یآورتاب یهامؤلفه یهانیانگیمدهند ینشان م
خواندن در گروه کنترل در مرحله  بیبا آس ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش ینگرمثبت /یمحورمسئله

در گروه  رهایمتغ نیانگیآزمون ماست و در مرحله پس 25/21و  06/34، 5/46برابر با  بیترتآزمون بهشیپ
آموزان گروه وابسته دانش یرهاینمرات متغ نیانگیاما م ؛هستند 75/20و  81/32، 56/48 بیترتکنترل به

برابر  بیترتآزمون بهها در مرحله پسنمره نیانگیو م 25/21و  44/34، 75/46 بیترتآزمون بهشیدر پ شیآزما
 دست آمده است. هب 31/25و  81/38، 38/52با 

اختالل  یآموزان دارادانش یلیتحص یآورتاب یهاو انحراف استاندارد مؤلفه نیانگیم -3جدول 
 نفر( 16)هر گروه  هاگروه کیتفکبه ژهیو یریادگی

 

 آزمونپس آزمونشیپ رهایمتغ یهامؤلفه
 انحراف استاندارد نیانگیم انحراف استاندارد نیانگیم

 32/6 38/52 06/4 75/46 یارتباط یهامهارت شیگروه آزما
 27/3 81/38 41/3 44/34 ندهیآ یریگجهت
 7/2 31/25 76/3 25/21 یمحورمسئله

 17/6 56/48 32/5 5/46 یارتباط یهامهارت کنترل
 07/6 81/32 6/4 06/34 ندهیآ یریگجهت
 09/4 75/20 12/4 25/21 یمحورمسئله
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 یهاداده و کنترل رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل از استفاده با وابسته یرهایآزمون متغپس نمرات پژوهش نیدر ا
 انس،یکووار لیتحل یهافرضشیپ یمنظور بررسبه ابتدا، در نیهمچن. گرفتند قرار لیتحلوهیمربوط مورد تجز

ها را مطالعه در گروهمورد ریمتغ عیتوز بودن نرمال آن، جینتا که گرفت انجام رنفیاسم -کالموگروف آزمون
 92/0 ندهیآ یریگآزمون جهتشی؛ پsig=69/0 با 71/0 یارتباط یهاآزمون مهارت شیپ Zکرد )نمره  دییأت
؛ sig=9/0 با 57/0یارتباط یهاآزمون مهارت؛ پسsig=82/0 با 63/0 یمحورآزمون مسئلهشی؛ پsig=36/0 با

  (.sig=95/0 با 51/0 یمحورآزمون مسئله؛ و پسsig=47/0 با 84/0 ندهیآ یریگآزمون جهتپس

 هاهیفرض آزمون( ج
که  شد یبررس زین رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل یاختصاص یهافرضشیپ ،یعموم یهافرضشیعالوه بر پ

آزمون پس یرهایمتغ یخطا انسیوار یآزمون برابر یبرا ،عالوهشود. بهیها پرداخته مآن حیدر ادامه به تشر
 رهایتک متغتک یمحاسبه شده برا Fآن  یاستفاده شد که طن یو کنترل از آزمون لو شیگروه آزما نیدر ب

نمودار  میترس از ونیرگرس یهابیش یهمگن یبررس یمحقق شد. برا زیفرض نشیپ نیا نیبنابرا ؛معنادار نبود
 کیهر یآزمون( براشی)پ تهیآزمون( و کوواروابسته )پس یرهایمتغ نیب یپراکنش و محاسبه مجذور همبستگ

فرض بود. شیپ نیا دییاز تأ یها حاکبیجهت بودن شهم که شد استفاده یشیآزما ریتوجه به متغ ها باگروه از
 رایمحقق شده است. ز یاثرات تعامل یفرض همگنشیپ نشان داد ،یاثرات تعامل انسیوار لیتحل نیهمچن
 یهاسیماتر یمفروضه همگنمعنادار نبود.  P<05/0( در سطح 55/0) یمربوط به اثرات تعامل F ریمقاد
سطح  باکس در -( در آزمون ام33/1محاسبه شده ) F که چرا شد؛ دییها تأگروه در زین انسیکووار -انسیوار
01/0>P .چرا که  ؛محقق شد زیوابسته ن یرهایمتغ نیمتعارف ب یفرض همبستگشیپ ،تیدر نها معنادار نبود
وابسته در حد مناسب و  یرهایمتغ نیب یبیترک ،یهمبستگ که بود نیا از یحاک بارتلت -تیکرو آزمون جهینت

معنادار بود. با توجه به محقق شدن  P<01/0( در سطح 53/16دو محاسبه شده )یخ رایزمطلوب است. 
و کنترل  شیآزما یها(، تفاوت گروهMANCOVA) رهیچندمتغ انسیکووار لیاستفاده از تحل یهامفروضه

 شود.یآن پرداخته م جیشد که در ادامه به نتا یروش بررس نیبا ا

 رهیمتغچند انسیکووار لیتحل -4جدول
 آزمون توان اتا بیضر یداراسطح معن F DF مقدار آزمون رییمنبع تغ
 91/0 43/0 004/0 3 79/5 57/0 لکزیو یالمبدا روش

فرض  ،نیمعنادار است. بنابرا P<05/0( در سطح 79/5محاسبه شده ) F دهد،ینشان م 4طور که جدول همان
آموزان دو گروه دانش نیب یعنیشود. یم دییأت یبررسمورد یهاریها در متغبر تفاوت گروه یپژوهش مبن یکل

توجه به  با نیوجود دارد. همچن یوابسته تفاوت معنادار یرهایاز متغ یکیحداقل در  شیگروه کنترل و آزما
رغم تفاوت یو تعهد، عل رشیتوان استنباط کرد، روش آموزش پذی(، مη2=43/0محاسبه شده ) یاتا بیضر

 کند. یم نییدرصد، تب 91وابسته را با توان  یرهایمتغ بیترک راتییدرصد از تغ 43ها، در گروه



 141                                           ازدهمی سال، 4 شماره ،یپژوهش -یعلم شناختی،روان کاربردی هایپژوهش فصلنامه

 

ارائه  5های وابسته در جدول تک متغیرها از لحاظ تکبرای مقایسه گروه رهیچندمتغ انسینتایج تحلیل کووار
 .شده است

 کنترل با وابسته یرهایتک متغو تعهد بر تک رشیاثرات آموزش پذ انس،یکووار لیتحل -5 جدول

 آزمونشیپ
مجموع  منبع ریمتغ

 مجذورات

DF نیانگیم 

 مجذورات

F  سطح

 یمعنادار

 بیضر

 اتا

 توان

 آزمون

 32/0 08/0 13/0 42/2 1/65 1 1/65 روش یارتباط یهامهارت
     92/26 25 86/672 خطا 
      32 82795 کل 

 91/0 33/0 002/0 13/12 79/205 1 79/205 روش ندهیآ یریگجهت
     97/16 25 28/424 خطا 
      32 42042 کل 

 93/0 35/0 001/0 31/13 12/132 1 12/132 روش یمحورمسئله
     92/9 25 08/248 خطا 
      32 17501 کل 

محاسبه  F. چرا که ستیاثربخش ن یارتباط یهامهارت بر تعهد و رشیآموزش پذ 5مطابق مندرجات جدول 
محاسبه شده  Fاما  ؛ستیمعنادار ن >05/0P(، در سطح η2=08/0 و =42/2F) یارتباط یهامهارت یشده برا

در سطح  (η2=35/0و ) =31/13F) یمحور(، و مسئلهη2=33/0و  =13/12F) ندهیآ یریگجهت یبرا
05/0P< 35 و ندهیآ یریگجهت بر درصد 33 تعهد و رشیتوان گفت آموزش پذیم ،نیمعنادار است. بنابرا 

 مؤثر است. یمحورمسئله بر درصد

 هاگروه در وابسته یرهایآزمون متغپس شده اصالح نیانگیم سهیمقا -6جدول 
 اصالح نیانگیم هاگروه آزمونپس

 شده

 یخطا

 استاندارد

تفاوت 

 هانیانگیم

استاندارد تفاوت  یخطا

 هانیانگیم

 سطح

 یمعنادار
 یهامهارت
 یارتباط

 13/0 91/1 97/2 3/1 11/52 شیآزما

 37/1 14/49 کنترل

 002/0* 52/1 28/5 03/1 59/38 شیآزما ندهیآ یریگجهت

    09/1 31/33 کنترل 

 001/0* 16/1 23/4 79/0 24/25 شیآزما یمحورمسئله

    83/0 01/21 کنترل 

   05/0>P*  

 و ندهیآ یریگجهت ریها در دو متغنیانگیاصالح شده و تفاوت م یهانیانگی، م6به مندرجات جدول  توجه با
شود یاستنباط م نیچن ،نیبنابرامعنادار است. P <05/0و کنترل در سطح  شیآزما یهادر گروه یمحورمسئله
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 دارد.  یمحورمسئله و ندهیآ یریگجهت زانیم شیافزا در یمعنادار اثر تعهد و رشیکه روش آموزش پذ

 یریگجهینتو  بحث
 یآموزان دارادانش یلیتحص یآورتاب زانیو تعهد بر م رشیآموزش پذ یاثربخش یابیپژوهش با هدف ارز نیا

 رشینشان داد که آموزش پذ ،رهیچندمتغ انسیکووار لیحاصل از تحل جیانجام گرفت. نتا ژهیو یریادگیاختالل 
 یآورتاب یهامؤلفه کیاثربخش است. در تفک یطور معناداربه یلیتحص یآورتاب زانیم شیو تعهد در افزا

 35/0با اندازه اثر  یمحورو مسئله 33/0با اندازه اثر  ندهیآ یریگو تعهد بر ارتقا جهت رشیآموزش پذ ،یلیتحص
است  نییندارد و اندازه اثر آن پا یمعنادار یاثربخش یارتباط یهااثربخش است؛ اما بر مهارت یطور معناداربه
ثابت نیو حس انیفیتوص (،2019) یو ثناگو ینیبحر یهاپژوهش جیبا نتا ،پژوهش حاضر یهاافتهی(. 08/0)
سو هم (1396) یمیو کر ینوروزو  ،(2011) کیکهل (،2015) کامپو امل نایمر س،یجک، داویت (،2017)

 بر یمبتن درمان یریکارگبهنشان داد که  (،2017ثابت )نیو حس انیفیتوصپژوهش  جینتا ،راستانیهماست. در
 مؤثر است.  یاساس ینوجوانان با اختالل افسردگ ینیبو خوش یآورتاب ارتقا بر تعهد و رشیپذ

در نظر  یذات یآن را صفت ،یآوردر خصوص تاب هیاول یچه باورهاگرتوان گفت که یها مافتهی نییدر تب
 یهادر سال قاتیتحق جیپنداشتند؛ اما نتایفرد مبهمنحصر یهایژگیو با و ریپذبیرآسیآور را غگرفته و افراد تاب

و  دزادهیرش)و مداخله است  رییبلکه قابل تغ ست؛ین یذات یتوانمند کی یآورنشان داده است که تاب ریاخ
در ارتباط است.  یو تعهد آدم رشیپذ زانیبا م یآورهم، تاب یمطالعات پژوهش جیطبق نتا .(1398همکاران، 

 تیتوانند تعهد به اهدافشان را تقویم ،آورکه افراد تاب دیرس جهینت نیپژوهش خود به ا یط ،(2002) ساکسونیا
است که تعهد  یدر حال نی. اندیرا کسب نما ییباال شرفتیپ ،جهیدهند و در نت شیرا افزا یزشیکنند و رفتار انگ

 کردیاست که در رو یشناختروان یریپذها از عوامل مهم انعطافارزش یبه اهداف در راستا دنیرس یبرا
 به آن شده است.  یو تعهد توجه خاص رشیپذ یدرمان

کنند و یم یابیخود ارز یرا فراتر از توانمند فشانیکه اغلب تکال ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش
مشاهده خود در برنامه آموزش  یریادگیبا  ؛هستند ریدرگ فیرا با تکال یشتریزمان ب ،به خود یتوجهیبا ب
و استرس  شتریب یآورخود، تاب بر شتریتوجه به خود و کنترل ب شیشوند تا با افزایو تعهد، قادر م رشیپذ

در  یگذارها و آموزش هدفارزش ییبر شناسا دیتأکو تعهد با  رشیآموزش پذ ،عالوهرا تجربه کنند. به یکمتر
 ندهیو باور به آ یسرسخت ل،یبه تحص لیسازد تا انتظارات سالم، میآموزان را قادر مها، دانشارزش یراستا

 ندهیآ یریگجهت ،هایژگیو نیا ،(1395 ،یو داوودآباد یآبادعیشف ،یمینع)داشته باشند  ینیبشیروشن و حس پ
شده، نییها و اهداف تعسو با ارزشدهد. در کنار عمل همیارتقا م یآورتاب یهااز مؤلفه یکیعنوان را به
 یریپذانعطاف شیدانستن، موجب افزا جاناتیو خود را جدا از افکار و ه طیکامل نسبت به شرا یآگاهذهن
 چیهلمر)شود یآورتر مو فرد تاب افتهیارتقا  یمحورو مسئله ینگرآن مثبت رویشود که پیفرد م یشناختروان

 یآگاهشامل آموزش ذهن ،و تعهد رشیاز آموزش پذ یکه قسمتنیبا توجه به ا ،عالوهبه (.2017، و همکاران
کند، احساس یم شتریب یو روان یکیزیفرد را نسبت به احساسات ف یتوجه و آگاه یآگاهاست که ذهن
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دنبال را به یزندگ یرخدادها یواقع رشیو پذ گرانیبه د قیاحساس عشق عم ،یدلسوز ،ینفس در زندگبهاعتماد
 یشتریب یآوربا تاب یزندگ یهاخود را بشناسد و با استرس یهاییشود فرد توانایباعث م طیشرا نیدارد. ا

آموزان را در مقابله با حاصل از مداخله حاضر، دانش یریپذانعطاف مجموع،در  (.2007 س،یم) مقابله کند
و  رشیمداخالت پذ بیو تعهد حاضر، با ترک رشیبسته آموزش پذ رایسازد. زیآور مها تابیمشکالت و سخت

پرنشاط، هدفمند و بامعنا  یکند به زندگیکمک م انیجوبه درمان رییتعهد و تغ یدر راهبردها یآگاهذهن
 ادیکند تا مشاهده خود را یها کمک مبه آن یاو تجربه یانهیزم یبر راهبردها دیتأکبا  نیهمچن. ابندیدست

کنند و یرا تجربه م یشتریمثبت ب جانیعاطفه و ه ،یریپذبا داشتن انعطاف ،آورچرا که افراد تاب رند؛یبگ
ماردپور و  ،یپوش، رمضانرزم)دارند  یبهتر یشناختروان یسازگار ،قیطرنیدارند و بد یشترینفس ببهاعتماد

 (.1397 وند،یکول
با  ییارویدر رو یانفعال یو حالت دکنندهیتهد طیها و شرابیدر برابر آس یداریپا یآورکه تابنیبه ا توجهبا 

 دسون،یویکانر و د)خود هست  یرامونیپ طیشرکت فعال و سازنده در مح یآوربلکه تاب ست،یخطرناک ن طیشرا
 یشناختروان یریپذانعطاف جهینت رامون،یپ طیمح زیدآمیتهد طیشرکت فعال و سازنده در شرا نیکه ا (2003

 ییآن توانا یو تعهد است که ط رشیهدف پذ نیترعنوان عمدهبه ،هم یشناختروان یریپذاست. انعطاف
است،  ریپذامکان شانیلحظه براچه در در زمان حال و آن شیخو یارتباط با تجارب درون جادیا یآموز برادانش

 ،نیبنابرا .(2004 ز،یه)کند یانتخاب شده است، عمل م یهاکه منطبق با ارزش یاوهیو به ش ابدییم شیافزا
 یلیتحص یآورتاب ،یشناختروان یریپذانعطاف شیو تعهد، با افزا رشیشده، آموزش پذ یط ندیآبا توجه به فر

آموزان دانش یارتباط یهاو تعهد بر مؤلفه مهارت رشیکه آموزش پذ افتهی نیا نییتببخشد. البته در یرا بهبود م
و  رشیتوان گفت که در آموزش پذیگونه منینداشته است، ا یمعنادار یاثربخش ژهیو یریادگیاختالل  یدارا

 یریپذانعطاف شیافزا ،یشود؛ بلکه هدف اصلیها و عالئم تالش نمکاهش نشانه یبرا اصوالً ،تعهد
که نیتر باشد، نه امختلف که متناسب یهانهیگز نیب یانتخاب عمل ییتوانا جادیا یعنیاست.  یشناختروان
شود  لیبر فرد تحم ایساز انجام آشفته التیتما ایها در جهت اجتناب از افکار، احساسات، خاطره صرفاً یعمل

گسلش  رش،یذپ یاساس ندیآبا تمرکز بر شش فر ،هم یشناختروان یریپذانعطاف (.2008فرمن و هربرت، )
 دیپد 3ها و رفتارها و عمل متعهدانه، تماس با لحظه حال، ارزش(2خود )مشاهده 1نهیعنوان زمخود به ،یشناخت

ساز عدم نهیزم ،یارتباط یهامهارت شیبرنامه بر افزا دیتأکعدم  ن،یبنابرا .(2015و همکاران،  نیاسو) دیآیم
 آموزان است.گروه از دانش نیا یارتباط یهابرنامه بر مهارت یاثربخش

را  یمواجه بود. از جمله انجام مداخله توسط پژوهشگر که اعتبار درون ییهایتیپژوهش با محدود نیانجام ا
مواجه  تیآموزان پسر با محدودرا به دانش جینتا میسازد و محدود بودن نمونه به دختران که تعمیمخدوش م

 یازهایآموزان با ندانش یهاگروه ریپسر و سا یهایبا آزمودن یمشابه شود پژهشیم شنهادیپ ن،یبنابراکند. یم

                                                           
1. self as context 

2. observing self 

3. committed action 
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 رشیذآموزش پ یشود اثربخشیم شنهادیپ ن،یهمچن. ابدی شیافزا جینتا یریپذمیتا دامنه تعم ردیخاص انجام گ
 زیمدرسه ن ایو اول نیآموزان، والدکه در آن عالوه بر دانش ردیقرار گ یبررسمورد یو تعهد در قالب پژوهش

 شود. سهیآموزان انجام گرفته است، مقاکه فقط با دانش ییهاآن با پژوهش جینتا یو اثربخش نندیآموزش بب

 یتشکر و قدردان
 یدارا آموزاندانش نیمدارس، والد رانیمد غیدریب یپژوهش عالوه بر تالش پژوهشگران، حاصل همکار نیا

که ما را در  یاز تمام افراد لهیوسنیمطالعه است. بدمورد یهاآموزان در گروهدانشو  ژهیو یریادگیاختالل 
 شود. یم ینمودند تشکر و قدردان یاریپژوهش  نیانجام ا

 منابع
 شرفتیپ یدارا آموزاندر دانش یاز زندگ تیبا رضا یاسترس و خودکارآمد ،یآور(. ارتباط تاب1390ع. ) ،یابوالقاسم

 .131-151 ،(3)7. یمطالعات روان شناخت. نییباال و پا یلیتحص

 بخت. تهران: رسا. روزیترجمه مهرداد ف .یروانیشناسبیآس(. 1396. م. )و ورند،ید وبارلو، د. ا.، 

 و استرس ،یآورتاب زانیم بر آن یاثربخش یابیارز و تعهد و رشیبرنامه آموزش پذ یطراح(. 1399پورطالب، ن. )
 .زیتبر دانشگاه. یتیترب یشناسروان یرساله دکتر. ژهیو یریادگیاختالل  یآموزان دارادانش در یلیتحص یفرسودگ

آموزان دانش یو اضطراب اجتماع یاجتماع یستیو تعهد بر بهز رشیبر پذ یش مبتنآموز ی(. اثربخش1394پورعبدل، س. )
 . یلیدانشگاه محقق اردب ینیبال یشناسروان ارشدیکارشناسنامه انیپاخاص.  یریادگیاختالل  یدارا

(. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش 1395. )ـه ،یغضنفر وم.،  ،ی.، بسطامن ،یقراملک یپورعبدل، س.، صبح
 ،(6)4. یریادگی در یشناخت یراهبردها هینشرآموزان دارای اختالل یادگیری خاص. ورزی تحصیلی دانشتعلل
170-157. 

 و یزندگ تیفیک بر تعهد و رشیپذ آموزش ریثأ(. ت1397پ. ح. ) وند،یکول وخ.، ماردپور، ع. ر.،  ،یپوش، م.، رمضانرزم
 .51-62 ،(1)7خاتم.  یاعصاب شفا علوممجله پرستاران.  یآورتاب

خودگردان  یریادگی یآموزش راهبردها یثربخش(. ا1398ت. ) ،یهاشم وآذر، ا.، ی.، فتحر ،ی. ا.، بدرع دزاده،یرش
 .139-158 ،(1)18. یآموزش یهایفصلنامه نوآور. یلیتحص یکارو اهمال یآوربر تاب یفراشناخت

پرسشنامه  یسنجروان یهاشاخص ی(. بررس1393) .س ان،یوسفی ییتوانا وب.،  ،یم.، ادهم ،یابینژاد، م.، آسیسلطان
 .17-35 ،(15)4. یتیترب یریگفصلنامه اندازه. یلیتحص یآورتاب

 عملکرد و یتیشخص یهایژگیو ،یریادگی یهاسبک سهی(. مقا1392زاده، ح. )غالم و.، حاجلو، ن.، ن ،یقراملکیصبح
 .82-102 ،(4)2. یریادگی یهایمجله ناتوان. یریادگی یآموزان با و بدون ناتواندانش یلیتحص

 امتحان اضطراب و یلیتحص یآورتاب بر یجانیه میتنظ آموزش ریثأ(. ت1397درتاج، ف. ) وع. ا.،  ف،یبخش، م.، سیسیع
 .69-77 (،بهار نامه ژهی)و12. یآموزش یهاپژوهش در نظامتهران.  9منطقه  یرستانیآموزان دختر دبدانش

 .یسنجتهران: روان .کودک هوش یریگاندازه(. 1390. )ا ،یکرم
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ترجمه عصمت دانش. تهران: دانشگاه  (.سیتدر یراهبردها و صیها، تشخهی)نظر یریادگی یهایناتوان(. 1390لرنر، ژ. )
 .یبهشت دیشه

 احساس و یلیتحص یکاراهمال ،یلیتحص یفرسودگ سهی(. مقا1395. )ز دفر،یزاده، ر.، و قائبید.، غر ،ی.، فتحم ،یمراد
 .248-256 ،(3)27. یمطالعات علوم پزشکمجله . یریادگی یآموزان با و بدون ناتواندانش در ییتنها

(. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 1395. )ش ،یسراوان و.، ن ،یقراملکی.، پورعبدل، س.، صبحح ،ینیرزاحسیم
شناسی بالینی ایران. پزشکی و روانمجله روانآموزان دارای اختالل یادگیری خاص. بر کاهش اجتناب شناختی دانش

22(3،) 166-175. 

 .زیتبر یپزشک علوم دانشگاه: زی. تبرخاص یریادگیاختالل (. 1398پورطالب، ن. ) و. م.، م رنسب،یم

فرزندانشان: مطالعه  یفرارو یهااز چالش ییشنوا یهابیآس با کودکان یدارا مادران ستهیتجربه ز(. 1398. )ش ،ینعمت
 .305-315 (،4)6. سالمت روان کودک. یدارشناسیپد

 یهاآموزه بر دیتأک با یشیاندمثبت یهاآموزش مهارت ی(. اثربخش1395ف. ) ،یداوودآباد و. ا.، ع ،یآبادعی.، شفا ،یمینع
 .1-31 ،(28)7. یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانآموزان. دانش یشغل یهاو رغبت یآورتاب بر ینید

آموزان پسر دانش یآورو تعهد بر تاب رشیبر پذ یآموزش درمان مبتن ی(. اثربخش1396ش. ) ،یمیکر و.، س ،ینوروز
 .تهران ،یشناختبهداشت روان و علوم روان یالمللنیکنگره ب دوره متوسطه اول شهر اصفهان.
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