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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
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Development of a psychological capital training program and evaluation of its 

effectiveness on the impulsivity and psychological flexibility of students engaged in 

parents’ divorce with externalized behavior disorder was the purpose of the present 

study. In the qualitative portion of this study, the researchers employed a 

comparative method of thematic analysis, and in the quantitative portion, a quasi-

experimental design with a pretest, posttest, control group, and a two-month follow-

up period. The statistical population of the present research consisted of divorced 

students with externalized behavior disorder attending the first high school in Isfahan 

during the academic year 2020-21. Forty students involved in a divorce and 

diagnosed with externalized behavior disorder were chosen using a purposive 

sampling technique and randomly assigned to experimental and control groups. The 

experimental group received ten 75-minute psychological capital training sessions 

over the course of two and a half months. Three participants from the experimental 

group and three participants from the control group withdrew from the study. This 

investigation employed the Impulsivity Questionnaire (IQ), the Psychological 

Flexibility Questionnaire (PFQ), and the Children and Adolescents Behavioral 

Inventory (CABI). The study’s data were analyzed using repeated measurement 

ANOVA and the SPSS-23 statistical software. According to the results, the 

psychological empowerment packagehas sufficient content validity from the 

perspective of experts. In addition, this program had an impact on the impulsivity 

(F=62.07, Eta= 0.66, P≤0.001) and psychological flexibility (F=100.88, Eta= 0.74, 

P≤0.001) of students with externalized behavior disorder who were going through 

their paernts’ divorce. According to the findings of the present study, psychological 

capital training can be used effectively to reduce impulsivity and increase 

psychological flexibility in students with externalized behavior disorder who are 

going through a divorce. 
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Development of a Psychological Capital Training Program and Evaluation of Its 

Efficacy on Impulsivity and Psychological Flexibility in of the Students Engaged in 

Parents’ Divorce with Externalized Behavior Disorder 

Extended Abstract 

Aim 
Divorce is a phenomenon that has severe negative effects on the mental, emotional, and social health of children. 

Many studies indicate that divorce can affect the psychological health of children and cause them to experience 

numerous difficulties, contrary to the belief of many who believe that divorce only causes psychological damage 

to couples. Due to divorce, the absence of each parent from the family environment disrupts this entity’s 

equilibrium, diminishes its functions, and reduces social supervision and control. Children may develop 

addiction and delinquency, physical issues, psychological and social disturbances, and behavioral disorders as a 

consequence of this process. Due to receiving a social label, children engaeged in parents’ divorce confront 

intellectual, emotional, identity, and social challenges in their peer groups, paving the way for the development 

of behavioral disorders. Development of a psychological capital training program and evaluation of its 

effectiveness on the impulsivity and psychological flexibility of divorced students with externalized behavior 

disorder was the purpose of the present study. 

Method 
In the qualitative portion of this study, the researchers employed a comparative method of thematic analysis, and 

in the quantitative portion, a quasi-experimental design with a pretest, posttest, control group, and a two-month 

follow-up period. The statistical population of the present research consisted of students engaged in parents’ 

divorce with externalized behavior disorder attending the first high school in Isfahan during the academic year 

2020-2021. Forty students involved in a divorce and diagnosed with externalized behavior disorder were chosen 

using a purposive sampling technique and randomly assigned to experimental and control groups. The 

experimental group received ten 75-minute psychological capital training sessions over the course of two and a 

half months. Three participants from the experimental group and three participants from the control group 

withdrew from the study. This investigation employed the Impulsivity Questionnaire (IQ), the Psychological 

Flexibility Questionnaire (PFQ), and the Children and Adolescents Behavioral Inventory (CABI). The study’s 

data were analyzed using repeated measurement ANOVA and the SPSS-23 statistical software. 

Findings 
According to the results, the psychological empowerment bundle has sufficient content validity from the 

perspective of experts. In addition, this program had an impact on the impulsivity (F=62.07, Eta= 0.66, P≤0.001) 

and psychological flexibility (F=100.88, Eta= 0.74, P≤0.001) of students with externalized behavior disorder 

who were going through their parents’ divorce. 

Discussion 
According to the findings of the present study, psychological capital training can be used effectively to reduce 

impulsivity and increase psychological flexibility in students with externalized behavior disorder who are going 

through parents’ divorce. Psychological assets improve cognitive and psychological processing, resulting in 

greater psychological adaptability. Additionally, psychological capital contributes to a person’s mental health. 

Acquiring mental health can also assist divorced students with externalizing behavior disorder to abandon rigid 

and traumatic cognitive and psychological processes in favor of cognitive-emotional ones, resulting in greater 

psychological flexibility. 

Keywords: Externalized Behavior Disorder, Psychological Flexibility, Impulsivity, Psychological Capital, 

Divorce.
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  و یآن بر تکانشگر یاثربخش یابیو ارز یشناختروان  یهاهیآموزش سرما  ۀبست نیتدو

1شدهیسازی اختالل رفتار برون یطالق دارا آموزاندانش  یشناختروان  ی ریپذنعطاف ا
 

 4ی، جواد خلعتبر*3یرودی، شهره قربان ش2یشعبان دیمهش

 است.  یتخصص ی. مقالة حاضر برگرفته از رسالة دورة دکتر1
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 چکیده اطالعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 پژوهشی

 هاي مقاله: تاریخ 
 05/07/1400  افتیدر خیتار

 08/1400/ 03   يبازنگر خیتار

 17/09/1400  رشیپذ خیتار

 10/10/1401  انتشار خیتار

و  یآن بر تکانشگر یبخشاثر  یابیو ارز  یش اختروان  یهاهیماسر  یآموزش  ةبست  شیپژوهش حاضر با هدف تدو 
شده انجام شد. روش پژوهش   یسازیاختالل رفتار برون  یآموزان طالق دارادانش  یش اختروان  یریپذانعطاف

-آزمننونشیبا طننرپ پ یشیآزمامهین یو در قسمت کم یاسیمضمون به روش ق لیتحل ،یفیحاضر در بخش ک
 یآمننوزان طننالق داراپژوهش شننامل دانش  یآمار  ةعدوماهه بود. جام  یریگیپ  ةه و دورگواوه  آزمون با گرپس

در شننهر اهننفهان  1399-1400 یلیاول متوسطه در سال تحص  ةبود که در دور  شدهیسازیاختالل رفتار برون
بننا روش   شدهیسازیاختالل رفتار برون  یدارا  طالقآموز  دانش  40پژوهش،    شیبودند. در ا  لیمشغول به تحص 

 ش،یو گواه گمارده شنندند. گننروه آزمننا شیآزما یهادر گروه یبا گمارش تصادف  هدفم د انتخاب و   یریگنمونه
در  انینن م شیکرد. در ا افتیدر یاقهیدق 75 ةجلس 10در  میدو ماه و ن  یرا ط  یش اختروان  یهاهیآموزش سرما

ژوهش شامل پ شیشده در ااستفاده یهارسش امهپ  د.داشت زشینفر ر 3 زینفر و در گروه گواه ن  3  شیگروه آزما
کودکننان و   یرفتننار  ةاهی( و سنن PFQ)  یشنن اختروان  یریپننذانعطاف  ة(، پرسشنن امIQ)  یتکانشننگر  ةپرسش ام

اسننتفاده از   بامکرر    یریگبا اندازه  انسیوار  لیتحل  ةویحاهل از پژوهش به ش  یها( بود. دادهCABIنوجوانان )
از نظر  یش اختروان یهاهیآموزش سرما دهدینشان م جیشدند. نتا  لیو تحل  هیتجز  SPSS-23  یافزار آمارنرم

؛ Eta=74/0؛  P<0001)  یبسننته بننر تکانشننگر  شینن ا  شیاست. همچ نن   یکاف  ییمحتوا  ییروا  یمتخصصان دارا
88/100=Fیشنن اختروان یریپننذ( و انعطاف (0001>P 66/0؛=Eta 07/62؛=Fدانش )یآمننوزان طننالق دارا 

 جهینت  توانیپژوهش حاضر م  یهاافتهی(. براساس  >001/0pارد )مع ادار د  ریتأث  شدهیسازیبرون  تاررف  اختالل
 شیو افننزا یکنناهش تکانشننگر یکارآمد برا یع وان روشبه  تواندیم  یش اختروان  یهاهیگرفت آموزش سرما

 استفاده شود. هدشیسازیاختالل رفتار برون یطالق دارا نآموزادانش یش اختروان یریپذانعطاف

 کلیدواژه: 
  شده،یسازیرفتار بروناختالل 

  ،یش اختروان یریپذانعطاف

  ،یش اختروان یهاهیسرما ،یتکانشگر

 طالق.

شدیمهش  ،یشعبان   استناد قربان  خلعتبر   ،ی رودی .،  و  )  ،ی شهره.،  تدو1401جواد.  سرما  شی(.  آموزش  ارز  یش اختروان   ی ها هیبسته  تکانشگر ن  آ  یاثربخش  یابیو  انعطاف  ی بر    ی ریپذو 

 . 287-303(، 4)13 ،یروانش اخت ی کاربرد  ی ها نامه پژوهشفصلشده.  ی سازیاختالل رفتار برون ی آموزان طالق دارا دانش یش اختروان 

 
 شگاه تهران انتشارات دان ناشر:                                                                                                                   نویس دگان. ©
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 مقدمه 
ک د )باستایتس، پاستیلز و  ه میواجی مش اختی، هیجانی و اجتماعی فرزندان را با آسیب جدای است که سالمت روانطالق پدیده
به وقوع آسیب(.  2019مورتلمانس،   باورند که طالق فقط  ایش  بر  روبسیاری  نتایج  ش اختی در زوجیش م جر میانهای  اما  شود، 

کرسپیشپژوهش )-های  هات  و  )2021بوکات  خسیش  و  اللتاس  و  آن  2021(  بیانگر  می  است(  طالق  سالمت که  بر  تواند 
( دوران رشد و 2020سورک )  پژوهشتأثیرگذار باشد و آنان را با مشکالت فراوانی مواجه ک د. براساس    نیز  ندانفرزتی  ش اخروان

؛ زیرا طالق والدیش  داردای مع ادار  ش اختی رابطهی روانهااختالل، با بروز  دیآیمدلیل وقوع طالق پدید  تحول نامساعدی که به 
در   زیاد  تغییرات  ایجاد  میها یهدنسازماسبب  خانواده  در  مجدد  زمان  ی  طول  در  فرزند  سازگاری  بر  که  گذارد. می  ریتأثشود 

نهاد   تعادل  دلیل طالق،به   خانواده  محیط  در  والدیش  از  هریک  حضورنداشتش کارکردهای   تضعیف  موجب  و  زندمی  هم  بر   را  ایش 
مبی یقره)  شودمی  اجتماعی  ک ترل   و  نظارت  کاهش  و  خانواده ای1399،  کشهداغی و  نتیجة  اعتیاد(. در   و  ش فرای د ممکش است 

  مخرب   اثرات  دام ة .  در فرزندان به وقوع بپیوندد  رفتاری  هایاختالل  و  اجتماعی  و  روانی  آشفتگی  جسمانی،  مشکالت  بزهکاری،
  د. فرزندانناممی  وکیلبی  قربانیان  را  والدیش  طالق  تجربة  دارای  فرزندان  (2019)  استوکپک  که  است  حدیبه   فرزندان  بر  طالق

  شوند می  روروبه  تماعیاج  و  هویتی  عاطفی،  فکری،  هایچالش  های دوستان بادلیل دریافت برچسب اجتماعی، در گروهطالق به
(. یکی از مشکالت رفتاری که برای فرزندان طالق پیش 2020سورک،  )  دهداختالالت رفتاری را در آنان شکل می  ،ایش امر  که
رفتمی اختالل  )  1شدهسازینیبروار  آید،  عاهمی،  است  و  کیمیایی  مشهدی،  یزدی،  ایش  1394حسی ی  و   اختالل(.  مشکالت 

را شامل مینایافتهالگوهای رفتاری سازش  نمایان میای  را  افراد و محیط خود  با دیگر  ک د )الندرز، بالمی،  شود که در تعارض 
آورد ای را پدید میو پرخاشگرانه  شک انهقانونفتارهای  ازگار، رناسای  شده الگوهسازی(. اختالل رفتار برونی2017دانس و هاوک،  

اشاره کرد. عوامل    4ایو اختالل نافرمانی مقابله  3، اختالل سلوک2ک شی توجه/ فزون  توان به اختالل نارساییکه از آن جمله می 
توان به عوامل  تریش عوامل مید. از مهم ارنر دشده نقش مؤثسازیهای برونیمختلفی در پیدایش، گسترش، تداوم یا تشدید نشانه 

سبکش اخت ستیز خانوادگی،  محیط  نامساعد  شرایط  نی،  فرزندپروری  مهارت گرایم فاکارآمد،  های  در  نارسایی  نیز  و  های  یی 
 (. 2021اجتماعی اشاره کرد )رایس، ورگالند، جاردویک و اوست، 
است   6و تکانشگری   5خواهی ند، هیجاناشده با آن مواجه سازیبرونیار  رفتیکی از مشکالتی که کودکان و نوجوانان با اختالل  

های درونی یا بیرونی بدون توجه به عواقب واک ش سریع و بدون برنامه به محرک  ،(. تکانشگری2019)سانچز، کالرک و فایلد،  
دست کارگیری قدرت تفکر  قبل از به  رد، فتکانشگریدر  (.  2015)پیواراناس و کانر،    استها برای خود یا دیگران  م فی آن واک ش

و  زندمی عمل    به اقدام  دست  در  فعالیت  بر  تمرکزنداشتش  تکانشگری  همچ یش  است. برنامه   نبود .  شده  نامیده  تفکر  و  ریزی 
بتواند به عواقب   ،های بیرونی واک ش نشان دهدهورت آنی به محرکشود فرد بهاساس تکانشگری سبب میبرایش  بدون آنکه 

بی دیشد  احتفی  م  خود  اعمال  همکارن،  مالی  و  تکانشگری(.  2021)ملوکی  اساسی  ویژگی  ویژگی  سه  دیگر  از  را  آن  های  که 
میرف متمایز  مخرب  شتابک د،  تاری  برنامه رفتار  اشتباه  یزیرزده،  مستعد  و  فکر  بدون  و  که  نشده  نقطمیاست  عطف  ة  تواند 

هیزن، بویی، توماس و براساس نظر    (.2022دیفوئه و همکاران،  )  باشد  ش اختیوانو رهای اجتماعی  بسیاری از اختالالت و آسیب
( در،  (2015بالنگش  شخصیتی  بعد  تکانشگرانه  چهار  رفتارهای  متفاوت  ابعاد  با  است  ارتباط  زیر  قرار  برای به  مشکل  فوریت     

تکانه  برابر  در  بمقاومت  روی  از  عمل  به  گرایش  و  قوی  تجا  یمالحظگ یهای  مثبتانی  هیجرب  ه گام  یا  نداشتشم فی   ؛ 
به برنامه  فوری  اعمال  در  درگیرشدن  به  گرایش  دقیق  ریزی   تفکر  با  همراه  عمل  برنامه جای  نبود  ریزیو  در  ؛  مشکل  پایداری  

 . هیجان و ماجراجویی یوجوطلبی  گرایش به جستهیجان؛ انجام تکلیف و شکست در تحمل خستگی هداشتش توجه بنگه

 
1. externalizing behavior disorder 

2. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 

3. conduct disorder 

4. Obedient Defensive Disorder (ODD) 

5. sensation seeking 

6. impulsive 
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  شود،   بی آس  دچار  فرزندان  در  شدهیسازیبرون  رفتار  اختالل  یریگبا بروز طالق و شکل  تواندیکه م   ی اخت شانور  ةمؤلف  گرید
روانفانعطا ایش    است؛ چرا  1ش اختی پذیری  آسیب  متأثر  مؤلفهکه  بروز  با  و  است  افراد  هیجانی  و  روان  به    یهایاز سالمت  که 

ش اختی به مع ای مجموعه رفتارهایی است که فرد  ی روانری پذانعطافد.  بی می  لطمهانجامد،  کاهش سالمت روانی و هیجانی می
ارزش  راستای  میدر  انجام  دهایش  راستای  انجامبا  که  رحالیدهد؛  در  که  رفتارهایی  احساس ها ارزش ندادن  فرد  باشد،  فرد  ی 

ش اختی سبب ی روانریپذانعطافد.   کیم را سراسر درد و رنج احساس    اش یزندگ بدون مع ا و هدف است یا    اش یزندگ ک د  می
عالوه  شودیم بفرد  باشد؛  داشته  تعهد  نیز  عمل  در  ارزشم دانه،  رفتارهای  در دیشبر  حرکت  برابر  در  درونی  تعهد  که  هورت 

 اند تواجرایی می  استفاده از کارکردهای  با  ش اختیروان پذیریانعطاف.  (2016مسیرهای ارزشم د زندگی خود را احساس ک د )هیز،  
ید و خالقانه جد  یهای را کسب ک د و پاسخ  موجود  هایگزی ه   میان  م اسب از  پاسخ  انتخاب  ارت و خالقیت ش اختی کافی برایمه

  شرایط  تغییرات به پاسخ در را فرد رفتار و فکر تواندمی ش اختیروان پذیریانعطاف کهیدرحال انگیز ارائه دهد؛ بربرای شرایط چالش
روند  کهد   ک  سازگار  محیطی آسیب  ،ایش  دارد  کاهش  پی  در  را  شرایط جدید  در  هیجانی  و  روانی  و  )های  چیکلوت  المارزوگی، 

ش اختی رابطة  روان  بهزیستی  با  ش اختیروان  پذیریانعطاف  دهدمی   نشان  که  دارد  وجود شواهدی  اساس برایش(.  2017کراکش،  مک
چیمل،   و  ریما  تای دال،  )والدک،  پر  و  (2017مثبت  رواننییشابا  مان دهای  اضطراب  ش اختی   روانی  هایناراحتی  و  افسردگی، 

 (.2020؛ لهرر، استی هارت، دابویس و الدنسالگر، 2018و همکاران،  دنکال)دارد  رابطة م فی عمومی
کم   3 ی بیپاییش و خوش   2آوری ی درمانی مختلفی برای کودکان و نوجوانان طالق استفاده شده است. با توجه به تابها روش 

آموزشی  ،فرزندان طالق می  ای روش  سرمایه که  آموزش  استفاده شود،  آنان  برای  روانتواند  که  4ش اختی های  های  مؤلفه  است 
)تابتشکیل آن  خوش ده دة  خودکارآمدی آوری،  امیدواری   5بی ی،  می6و  روان  خألتواند  (  و  را  هیجانی  طالق  فرزندان  ش اختی 

(، 1399زاده، غض فری، چرامی و شریفی )(، فرج1400آبادی )هحتی، عشایری و دولت  ایهشژوه نتایج پ  کهیدرحالبرطرف ک د؛  
(، یه، رن، لی و وانگ  1397سلیمانی و میرزائی )   ،(1399)  مرادی  اهفهانی و  قدرتی  (،1399، )چرامی  و  غض فری  ،شریفی  ،رئیسی

( و کانگ و  2018(، گائو و همکاران )2019و لیش )سا  ، ه(، تسار2020(، پوتس و کسیدی )2020(، درویشموتاوالی و علی )2020)
سرمایة   .است ش اختی و هیجانی افراد  بود عملکرد ش اختی، روانش اختی در بههای روانده دة نقش سرمایه ( نشان2018باسر )
روان  ،ش اختی روان از  مثبت  میحالتی  ارائه  تحول  و  رشد  زمی ة  در  فردی  بعش اختی  چهار  شامل  که  م ک د  خودکارآمدی  هم  د 

ت در  موفقیت  کسب  برای  مداوم  و تالش  توانایی خود  به  اطمی ان  چالش)احساس  امیدوبرکالیف  استمرار انگیز(،  و  )پشتکار  اری 
به موفقیت در   اندیشانهی )اس اد مثبت یبخوش م ظور رسیدن به اهداف و تغییر مسیر برای دستیابی به موفقیت در هورت نیاز(،  به

رو( است  های پیشآوری )قدرت مواجهه با مشکالت و چالشو تاب  (1395پور،  و هادق  یبرجعل   ،ی گلزار  ،ید یسع)ه(  حال و آی د
همکاران،    )گائو ایش2018و  یکدیگر،  در  هامؤلفه  (.  با  می  مع ا  فرد  زندگی  به  تعامل  غ ا   تغییر   برای  فرد  تالش   بخش د،و 

  آماده   با رویدادها  مواجهة سازگارانه  برای  را  او  ،(2019نیومش، فریس و پروو،  ،  کیمکیم،  )  ده دمی  تداوم  را  زات یدگی  هایموقعیت
 (. 2010اوی، لوتانز، اسمیت و پالمر، ) ک  دمی تضمیش اهداف تحقق در را وی  سرسختی و مقاومت و ک  دمی

آسیببه  ش اختیروان  ةسرمای تمرکز  انسان جای  افکار  و  رفتار  بر  ج  هاقوت  ها،ش اسانه  رفتار   بهو  مثبت  را    آنانهای 
ظرفیت  گیردمیدربر به  تواناییو  و  میها  مثبت  دیدگاهی  از  انسان  میکه  چ ان  ؛نگردهای  نشان  پژوهشی  سرمایة شواهد  دهد 
مان د رضایت، تعهد، عملکرد    ای از متغیرهای رفتاری، سالمتی و ش اختی،های چهارگانة آن با طیف گسترده ش اختی و مؤلفهروان

سگرستروم،  تی  المس و  شیر  )کارور،  دارد  رابطه  استرس  ادراک  و  بهزیستی  ماتری،  2010و  و  لوتانز  ریچارد،  اوی،  یو،  ؛  2011، 
2016 .) 

می پژوهش حاضر  انجام  باب ضرورت  گفت  در  با   مطلقه  هایخانواده  فرزندانتوان  مقایسه    عادی،   یهاخانواده   فرزندان  در 

 
1. psychological flexibility 

2. resliency 

3. optimism 

4. psychological capital 

5. self efficacy 

6. hope 
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  کسب   کمتری  تحصیلی  هایموفقیتها  آن  همچ یش.  دارند  کمتری   روانی  سالمت  و  رشتبی  تحصیلی  و  رفتاری  عاطفی،  مشکالت
دارند.    بیشتری  اجتماعی  مشکالت  و   ضعیف  نفسعزت   و  ده دیم  بروز  خود   از  بیشتری  ش اختیروان  هایناسازگاری  ک  د،می

شکل به   شوند،می  بزرگ  طالق  هایخانواده   در  که  فرزندانی  اجتماعی  و  عاطفی  رشد  میزان  دهدمی   نشان  تحقیقات  همچ یش
برایش 2019  )استوکپک،  ک  دمی  رشد  عادی  هایخانواده   در   که  است  فرزندانی  از   کمتر  معمول به(؛  ضرورت  کارگیری اساس 

است که توجه به  آن    ضرورت دیگر انجام ایش پژوهش  ،برایشعالوهش اختی برای ایش فرزندان بسیار حیاتی است.  مداخالت روان
فای که ایش گروه از جامعه در آی دة نزدیک باید به ای  ای اهمیت فراوان دارد؛ چرادر هر جامعه دکان و نوجوانان  کو  وانسالمت ر

ش اختی و تحصیلی شود نتوان د کارکرد اجتماعی، روانش اختی آنان سبب میپذیری رواننقش اجتماعی و شغلی بپردازند و آسیب
شده ام پژوهش حاضر است؛ ب ابرایش با توجه به موضوعات مطرپ ده دة ضرورت انجنشان  د  رایاز خود بروز ده د که ایش ف   یم اسب

ش اختی و هیجانی افراد تی و ابعاد چهارگانة آن و همچ یش نقش آنان در بهبود عملکرد ش اختی، روانش اخو اهمیت سرمایة روان
آموزان طالق  اختی برای دانششهای روانسرمایه   زشیآموپژوهشی حاضر )نبود بستة    خألمختلف و از سوی دیگر با توجه به  

برونی رفتار  اختالل  حاسازیدارای  پژوهش  اهلی  مس،لة  سرمایه  ، ضرشده(  آموزشی  بستة  روانتدویش  ارزیابی  های  و  ش اختی 
انعطاف و  تکانشگری  بر  آن  رواناثربخشی  دانشپذیری  برونیش اختی  رفتار  اختالل  دارای  طالق  است. شیسازآموزان  ده 

   استهای پژوهش به شرپ زیر فرضیه
 دارد. ریتأثشده سازیالق دارای اختالل رفتار برونیآموزان طش اختی بر تکانشگری دانشهای روان. بستة آموزشی سرمایه1
سرمایه2 آموزشی  بستة  روان.  انعطافهای  بر  روانش اختی  دانشپذیری  رفتا ش اختی  اختالل  دارای  طالق  ر  آموزان 

 دارد.  ریتأثشده سازییرونب

 روش

 پژوهش  ینمونه و روش اجرا ،یآمار جامعۀ

و در قسمت کمی تحلیل مضمون به شیوة قیاسی  ش اختی(،  های روانتة سرمایه روش پژوهش حاضر در بخش کیفی )تدویش بس
جامعة آماری پژوهش شامل    ود.ه ب آزمون با گروه گواه و دورة پیگیری دوماهپس-آزمونی با طرپ پیش شیآزمامهینپژوهش حاضر  

برونیآمودانش اختالل رفتار  دارای  متوسطهسازیزان طالق  اول  بود که در دورة  در شهر   1399-1400در سال تحصیلی    شده 
بودند.   به تحصیل  نمونهاهفهان مشغول  از روش  نمونه  انتخاب حجم  بدیشبرای  استفاده شد.  از  گیری هدفم د  هورت که یکی 

انتخابآم  انةگنواحی شش اهفهان  پرورش شهر  و  با    شد  وزش  به  و  ایش    20مراجعه  اول  متوسطة  پسرانه  و  دخترانه  آموزشگاه 
آموزان دارای آموز در ایش مرحله ش اسایی شدند. سپس به دانشدانش  236آموزان با والدیش مطلقه ش اسایی شدند.  انشناحیه، د

ارائه شد تا از وجود اختالل رفتاری برونیه شن بوالدیش مطلقه، سیاهة رفتاری کودکان و نوجوانا ایش    نزدشده  سازیکل آنالیش 
با ایش پرسش امه دارای اختالل رفتاری برونیاز میان ایش دانش   آموزان اطمی ان حاهل شود. سپسدانش شده سازیآموزانی که 

شده ترتیب نمرة کسبها به نفر از آن  40یش( انگمی یع ی یک انحراف معیار باالتر از 63تشخیص داده شدند )کسب نمرات باالتر از 
آموز در  دانش  20های آزمایش و گواه گمارده شدند )در گروههورت تصادفی  در سیاهة رفتاری کودکان و نوجوانان انتخاب و به 

آزمایش   گروه  سپست.  مصاحبة بالی ی آنالیش نیز هورت گرف  ،آموزانآموز در گروه گواه(. با ایش دانش دانش  20گروه آزمایش و  
آموزشی سرمایه به های روانمداخلة  نیم  ماه و  را طی دو  نفره های سهای در گروههدقیق   75ای یک جلسة  هورت هفتهش اختی 

ای را در طول پژوهش دریافت نکرد و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بود. گونه مداخله گروه گواه هیچ کهیدرحال دریافت کردند؛ 
ایش   آزمایش  ن،  میادر  گروه  گروه    3در  در  و  پس  3نیز    گواهنفر  جلسات،  اتمام  از  پس  داشت د.  ریزش  برای  نفر  و  اجرا  آزمون 

و   63های ورود به پژوهش داشتش والدیش مطلقه، کسب نمرة  طمی ان از ثبات نتایج، دو ماه بعد مرحلة پیگیری اجرا شد. مالکا
  در )حضور    13-15اهة رفتاری کودکان نوجوانان، داشتش سش  شده در سیسازییرونی بمربوط به اختالل رفتار  سؤاالتباالتر در  

ر نهم(،  و  هشتم  هفتم،  تحصیلی  دانشپایة  و ضایت  جسمی  بیماری  نداشتش  پژوهش،  در  فرزند  شرکت  برای  والد  و  آموز 
مشاورهروان و  سالمت  پروندة  به  توجه  )با  دیگر  مزمش  و  حاد  دریافتش اختی  و  همروان  خلةمدانکردن  ای(  بود. ش اختی  زمان 



 293           و دیگران ي شعبان ديمهش /...يابیارزو  يشناختروان یهاه یآموزش سرما ۀبست نیتدو

غیبت، همکاریمالک دو جلسه  از  بیش  داشتش  نیز شامل  پژوهش  از  تکالیف مشخصانجامو    نکردنهای خروج  در  ندادن  شده 
 تمایل به ادامة حضور در فرای د انجام پژوهش بود. نداشتشکالس و 

 سنجش های ابزار

 ( CABI) 1سیاهۀ رفتاری کودکان و نوجوانان 

رسیاه رسکورالفة  و  آخ باخ  را  کودکان  از    2001)  2تاری  نقل  س جش  1397،  آقابزرگی  و  مجدیان  ،بیات  ،گلپایگانیبه  برای   )
 13. ایش سیاهه از دو قسمت تشکیل شده است  بخش اول که شامل  شکالت هیجانی و رفتاری کودکان و نوجوانان تهیه کردندم

 113پردازد. بخش دوم نیز با  ها، مقیاس اجتماعی و مدرسه میالیتفع  یاس است، به بررسی هالحیت کلی کودک در سه مق  سؤال
شود و شامل  دهی براساس طیف لیکرت انجام میک د. پاسخوجوانان را ارزیابی می، مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان و نسؤال

)نمرة   است  درست  گاهی  هفر(،  )نمرة  است  »نادرست  گزی ة  )نم1سه  است  درست  غالباً  و  مشکالت می  («2رة  (  نمرة  شود. 
گیری، مشکالت بدنی، اضطراب و شده )شامل محورهای گوشه سازیهای مشکالت رفتاری درونیهیجانی و رفتاری با جمع نمره

شده )شامل محورهای پرخاشگری و رفتارهای بزهکارانه( و مشکالت توجه، مشکالت تفکر و سازیافسردگی(، مشکالت برونی
برای دام ة مرزی از    tو گسترة نمرات    240شود. دام ة نمرات مشکالت رفتاری و هیجانی از هفر تا  می  کسبمشکالت اجتماعی  

 3(. گالسر 2009برای دام ة بالی ی درنظر گرفته شده است )ناکامورا، ابساتانی، برنستیش و چورپیتا،    63باالتر از نمرة    و  63تا    60
،  97/0و    94/0ترتیب  را برای ایش مقیاس به  5و همسانی درونی   4اعتبار بازآزمایی   (9713  و همکاران،  گلپایگانیبه نقل از    2011)

گزارش کرد. همچ یش در پژوهش ناکامورا و    0/ 90و    91/0شده  سازیو مشکالت درونی  94/0  و   92/0شده  سازیمشکالت برونی
( کودکان  2009همکاران  رفتاری  سیاهة  کرونباخ  آلفای  ضریب  د  81/0(  شد.  پگزارش  و ،  بیات،  گلپایگانیش  ژوهر  مجدیان 
شده با استفاده از  سازیشده و مشکالت درونیسازینیز میزان پایایی سیاهة رفتاری کودکان، مشکالت برونی (1397آقابزرگی )

به کرونباخ  آلفای  حاضربه  0/ 90و    92/0،  88/0ترتیب  ضریب  پژوهش  در  آمد.  بعد    ،دست  در  کودکان،  رفتاری  سیاهة  پایایی 
 د.دست آمبه 90/0شده سازیبرونی التمشک

 (BIQ) 6ۀ تکانشگری بارت پرسشنام

سه عامل تکانشگری ش اختی، است که  پرسش   30اند و دارای  ( ساخته2004و فلتوس )را بارت، استانفورد، ک ت    پرسش امه ایش  
ارزیابی    برنامگیو بی تکانشگری حرکتی بهپرسش  ک د.میرا  نمرة  به  )از  ایگزی ه  هورت چهارها  نمرة    1ندرت     (4تا همیشه  

ده دة تکانشگری بیشتر فرد است. ات باالتر نشان است. کسب نمر  120و    30ترتیب  تریش نمره به یشتریش و بکماند و  تدویش شده
می نشان  )مطالعات  همکاران  و  بارت  تکانشگری  پرسش امة  آیزنگ 2004دهد  تکانشگری  پرسش امة  با  فراوانی  همبستگی   )7 

به2000) دارد؛  پرسش(  ساختار  که  نشانترتیبی  هردو  تصمیمهای  از  ابعادی  شتابده دة  دوراندیشی  گیری  نداشتش  و  است. زده 
قابلو زیرمقیاس است  پایایی ایش پرسش امه روی یک گروه معتاد و سالم م اسب   اند قبولی برخوردار بودههای آن از همبستگی 

نیز پایایی ایش پرسش امه با استفاده از ضریب آلفای (  1391لی دهکردی و آقابابایی )جال  وهش(. در پژ1387)اختیاری و همکاران،  
عامل با بار عاملی م اسب )بیش    سهده دة همان  نشان   8عاملی تأییدی بود و روایی آن با استفاده از تحلیل  0/ 73کرونباخ برابر با  

)41/0تا    28/0 و همکاران  بارت  بود.  درون2004(  پایایی  از    9ی (  آن  نمرة کل  و    83/0تا    76/0برای  نادری  کردند.  گزارش  را 
ان به اعتباریابی »مقیاس تکانشگری بارت« با محاسبة همبستگی آن با  ( در پژوهشی برای نخستیش بار در ایر1388ش اس )حق

 
1. Children and Adolescents Behavioral Inventory (CABI) 
2. achenbach and rescorla 
3. Glosser, R. 
4. retest validity 

5. internal similarity 

6. Barratt Impulsiveness Questionnaire (BIQ) 

7. Eysenck’s Impulsivity Inventory 

8. confirmatory factor analysis 

9. internal reliability 
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( و ضرایب پایایی r=28/0و    >005/0P( در جامعة دانشجویی پرداخت د. ضریب همبستگی )1978)  1اکرمشزخواهی  مقیاس هیجان
آلفای کرونباخ   به روش  ت صیف    0/ 72آن  به روش  پرسش امبه  60/0و  ایش  پایایی  میزان  آمد.  با  دست  نیز  پژوهش حاضر  در  ه 

 محاسبه شد.  75/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 ( PFQ) 2شناختی روان  پذیریانعطاف ۀ پرسشنام

  پژوهش  در  ران یا  در.  داردسؤال    20  پرسش امه   شیا.  اندساخته  (2010)  وندروال  و  سیدن  را  ش اختیپذیری روانانعطاف   ةپرسش ام
 یی هاشیگزیجا و مهارها، شیگزیجا از نداعبارت که آمد دستهب  پرسش امه شیا یبرا اس یرمقیز سه (2014، فرمانی و سلطانی )شاره

لیکرت است که از امتیاز خیلی  ای  درجههفتس  قیاس مایش پرسش امه براسا  سؤاالتدهی به  ی. طیف پاسخانسانی  رفتارها  یبرا
موافقم    (1)مخالفم   نمرب دی شده است.  درجه  ( 7)تا خیلی  ایش پرسش امه  حداقل  نمره    20ه در  های نمرهاست.    140و حداکثر 

نشان روانانعطاف  ةده دباالتر  است.  پذیری  بیشتر    با   را  مه ا سشرپ  شیا  3زمانهم  روایی  (2010)  واندروال  و  س یدنش اختی 
  ش ی راب  و  شیمازن  ش اختیپذیری روانانعطاف  اس یمق  با  را  آن  ییهمگراروایی    و  -39/0( برابر با  1996)  4بک   یافسردگة  پرسش ام

 نباخ وکر  یآلفا  بیضرا  و  81/0  را   اس یمق  کل  5ییبازآزما  بیضر(  2014)فرمانی و سلطانی    ،شاره  رانیا  در.  آوردند  دستهب  75/0
شبانی زاده هاشمی شیخاحتشام  ی وفاضل  پژوهش  در   پرسش امه  شیا  یهاداده   کرونباخ  یآلفا.  کردند  ارش زگ  90/0  را  اس یمق  کل

 یرفتارها   یبرا  ییهاشیگزیجا  و  مهارها،  شیگزیجاهای  مقیاس پژوهش آلفای کرونباخ برای خرده  در.  آمد  دستبه  75/0(  1393)
در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی پرسش امه با استفاده از ضریب آلفای    .شدمحاسبه    67/0و    75/0،  0/ 72  برابر  بیترتبه  یانسان

 .دست آمدبه 0/ 78کرونباخ 

 ژوهش شیوۀ اجرای پ
آموز( به دانش  40شده )آموزان انتخابی )مطابق با آنچه ذکر شد(، دانشریگنمونهپس از دریافت مجوزهای الزم و انجام فرای د  

گروه در  تصادفی  آزماشیوة  گیش  های  )و  شدند  گمارده  و  دانش  20واه  آزمایش  گروه  در  گواهدانش  20آموز  گروه  در  (.  آموز 
ای هورت هفتهرا طی دو ماه و نیم به جلسه(    10ش اختی ) های روانسرمایه آزمایش مداخلة آموزش    گروهآموزان حاضر در  دانش

جلسة   کردند؛  دقیقه   75یک  دریافت  ددانش  کهیدرحال ای  حاضر  گ آموزان  هیچ  روهر  پژوهش امداخلهه  گونگواه  طول  در  را  ی 
های گذاری اجتماعی و پروتکلنفره و با رعایت فاهله سههای  هورت گروهدریافت نکرد. گفت ی است مداخالت پژوهش حاضر به 

اساس تعداد ایشبر   د.آموز ریزش داشتدانش   3آموز و در گروه گواه نیز  دانش   3در ایش میان، در گروه آزمایش  بهداشتی ارائه شد.  
حاضر   پژوهش  نمونة  )دانش  34نهایی  بود  گردانش   17آموز  در  و  آموز  آزمایش  ددانش  17وه  گواه(.  آموز  گروه  بستة  ر  تدویش 

 به ایش شرپ بود  روش تحلیل مضمون به روش قیاسینیز با استفاده از  ش اختیهای روانسرمایهآموزش 
نیازهای روان های شده، ویژگیسازیارای اختالل رفتار برونیی و عاطفی در فرزندان طالق دجان هی  ش اختی،در مرحلة اول 
هورت اختصاهی مطالعه و  ش اختی بههای روانروه از فرزندان و همچ یش مبانی نظری سرمایه روانی، اجتماعی و هیجانی ایش گ

. در شدندشدة مرتبط مطالعه و بررسی دقیق  اپی چهاها و کتابنامهبدیش هورت که در مرحلة اول مقاالت، پایان آوری شد.  جمع
(، مافودا، تریونوا،  2017(، پش، مائو، ژانگ، ونگ و سو )2015)   بیتمیس و ارژنلی   مطالعه شدمقاالت نویس دگان زیر    ، ایش مرحله

یی یساولی و عبدی  وال ، م(1392نیا و اهغری نکاپ )زاده خیبری، رفیعی(، زارع2020(، پوتس و کسیدی )2020سودیرا و موالنی )
(،  1395فر )نجفی و محمدی  (، رشیدی کوچی،1396ای )حسی ی و اژه (، اسالمی، حاج1394(، حسی ی یزدی و همکاران )1394)

(، شیرزاد، 1396(، رمضانی، محمدی، علیزاده چهار برج و رحمانی )1396(، مشتاقی و مؤیدفر )1396پور )زاهد بابالن و کریمیان
(، ستوده اهل، کاهویی، 1397و شوانی )  االسالمی، عظیمی(، درگاهی، شیخ1397(، برجعلی )1397ه و فرزاد )پ اریکوشکی، ق ب

 
1. Zuckerman Sensation-Seeking Scale-V (SSS-V) 
2. Psychological Flexibility Questionnaire (PFQ) 
3. simultaneous reliability 
4. beck depression questionnaire 
5. retry coefficient 
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س ) سش  فوداجی  و  )1397بلی  عابدی  و  غض فری  شریفی،  آرامی،   ،)1398( درتاج  و  قائمی  دالور،  کریمی،  یعقوبی، 1398(،   ،)
)نادری محققی  و  واهل  یارمحمدی  مرحل1398پور،  در  د(.  جمعوم  ة  دستهآوریمطالب  اول،  مرحلة  در  )کدب دی(  شده  ب دی 

-ی مفهومیهارگروهیزبه نیازها و مسائل تشکیل شد. در مرحلة سوم  محتوایی معطوف  -ی مفهومیهارگروهیزو    محتوایی شدند
حوزة   دهش اختی به  انروی  ا هده دة سرمایههای تشکیلگیری از مبانی نظری و مؤلفهشده در مرحلة دوم با بهره محتوایی تشکیل

عبارت  مهارتی که  شدند  از تبدیل  سرمایة    اند  ویژگی  ش اختی رواننقش  روان،  سالمت  با هبر  امید  ارتباط  امیدوار،  افراد  ای 
بی انه و سبک تبیی ی بدبی انه، م ابع خودکارآمدی، های تبیی ی خوش بیش، سبکهای افراد خوش بی ی و ویژگیگذاری، خوش هدف

تاب  هایگیویژ تابافراد  تابآور.  مس،له،  حل  و  مهارتآوری  و  خودآگاهیآوری  و  ارتباطی  آموزش  نیز  درنهایت  .های  ی بستة 
روانسرمایه دانشهای  برای  برونیش اختی  رفتار  اختالل  دارای  استخراجسازیآموزان طالق  آموزشی  ف ون  پایة  بر  از شده  شده 

اولیه تدویش شد. در مم ابع به  ش اسی و متخصص روان  ده ش اختی به  های روانیة آموزشی سرمایهاولبستة    ،هارمة چرحلهورت 
ارائه و از آنان خواس با مطالعه و اظهارنظر دربارة ساختار، فرای د و محتوای هریک از جلسات در قالب پرسش امة  درمانگر  ته شد 

مت از  اختیار هریک  در  و  تدویش شده  آموزشی  بستة  یاری ان  خصصنظرس جی که همراه  نهایی  بستة  تدویش  به  بود،  گرفته  قرار 
عالوه برسان د.  اظهارنظر  فرم  یک  بود  الزم  مرحله  ایش  در  بهبرایش  از  ازپاسخ  هریک  اهالحی  نظرات  و  پیش هادها  ارائة  م ظور 

ارای اختالل ق دطالآموزان  ش اختی برای دانشهای روانمتخصصان برای ارتقای محتوا، ساختار و فرای د بستة آموزشی سرمایه
برونی آنسازیرفتار  اختیار  در  انجام  شده  فرای د  ایش  که  بگیرد  قرار  پ جم  گرفتها  مرحلة  در  تخصصی  .  متخصص    دهنظرات 

آن اهالحی  نظرات  و  سرمایه بررسی  آموزشی  بستة  دربارة  روانها  دانشهای  برای  رفتار ش اختی  اختالل  دارای  طالق  آموزان 
انجاسازیبرونی آموزبس  م وشده  آموزشی سرمایه تة  بستة  در مرحلة ششم  آماده شد.  نهایی  فرم  های روانشی  با  ش اختی همراه 

متخصص   دهبار دیگر به    ، و محاسبة ضریب توافق متخصصان دربارة فرای د، ساختار و محتوای بستة آموزشی  نظرس جی نهایی
 هورت موردی در بستة آموزشی اعمال شد.داشت د، به  حیاهالارائه شد. در ایش مرحله در هورتی که کماکان متخصصان نظرات  

ها ارزیاب 1، ضریب توافق ش اختی(های روان)بستة آموزشی سرمایهشده شیتدوآموزشی  ةستبم ظور س جش روایی درونی به سپس
آموزشی سرمایه  فرای د، ساختار و محتوای بستة  اعتبار  به   د.آم  دستبه  89/0عدد  و    شد  محاسبهش اختی  های رواندربارة  م ظور 

آزمون  پس-آزمونمقدماتی قواعد پیش   شده، با طرپسازیآموز طالق دارای اختالل رفتار برونیبیرونی نیز بسته روی چهار دانش 
ش اختی موجب تغییر مع ادار در میانگیش نمرات تکانشگری  های روان. نتایج حاکی از آن بود که بستة آموزشی سرمایه گرفتانجام  

ش هورت  نیز به ای  ریتأث. جهت  شده استشده  سازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیش اختی دانشپذیری روانافنعطو ا
که   آموزشی  بود  روانسرمایهبستة  انعطافهای  افزایش  و  تکانشگری  نمرات  میانگیش  کاهش  به  توانسته  پذیری  ش اختی 

دانشروان اختالش اختی  دارای  طالق  رآموزان  برونیفتال  به سازیر  شود.  م جر  پژوهشی شده  اخالق  رعایت  رضایت   ،م ظور 
همچ یش به افراد    .شدند  مراحل مداخله آگاه  همةاز    هاآن   وشد  مداخله کسب    ة برنام  برای شرکت در  آموزان و والدیش آناندانش

 ا دریافت خواه د کرد.ت رخالیش مداگروه گواه اطمی ان داده شد پس از اتمام فرای د پژوهشی، درهورت تمایل ا

 ی شناختروان ي هاهیسرما آموزشجلسات  ۀ . خالص1 جدول

 جلسه  هدف  جلسه  شرح
 دربارة ح ی توض ، ی آموزش جلسات اهداف  درمورد یمختصر حاتیتوض انیب گروه، شیقوان و مقررات انیب ارفه، مع و ییآش ا

  یةسرما یهامؤلفه بارةدر ح یآن، توض  یهایژگیو و یش اخت روان یهاهیسرما درمورد ح یتوض  فرزندان،  بر طالق عوارض
 . آزمونشیپ یمت روان، برگزاربر سال یش اخت روان  یةسرما راتیتأث  درمورد ح یتوض ، یش اخت روان

  طالق عوارض با ییآش ا
  ةدربار  ح یتوض و
 ی ش اختروان یهاهیسرما

 اول

  تیاهم ، ی گذارهدف با دیام ارتباط دوار، یام  افراد یهایژگ یو بارةدر ح ی توض د، یام   ةمؤلف درمورد ح ی توض  م زل،  فیتکل یبررس
با  دیام  ةرابط (، ری)مس گذرگاه شییتع با دیام  ة(، رابطت ی اراده )عامل یرویو ن  زهی با انگ دیام ةرابط  د، یام  یةنظر در اهداف

 . مرتبط  فیتکل  ارائةهدف و   شییروش تع  ، ی یبخوش

 و دیام مفهوم با ییآش ا
 دوار یام  افراد

 دوم

  ش، یبخوش افراد یهایژگیو و ی  یبخوش مورددر ح ی (، توضی  یبخوش ةلفؤ)م  یش اختروان یةسرما م زل،  فیتکل یرسرب
  و  انهیبخوش  ی ییتب  یهاسبک درمورد  ح یتوض ، یرونیب و یدرون ک ترل م بع با افراد یهایژگیو ک ترل،  م بع دربارة ح یتوض

 ط. مرتب فی تکل  ةو ارائ  انهیبدب ی یی تب سبک

و   ی یببه خوش پرداختش
  ک ترل مان د میمفاه

 یرونیب و یدرون
 سوم

 
1. coefficient of agreement 
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 ی شناختروان يهاهیجلسات آموزش سرما ۀ. خالص1جدول ادامه 

 جلسه  هدف  جلسه  شرح
  خودکارآمد،  افراد یهایژگیو ، یخودکارآمد مورددر ح ی (، توضیخودکارآمد ة)مؤلف یش اختروان یةسرما م زل،  فیتکل یبررس

 مرتبط.  فی تکل  ةو ارائ یخودکارآمد م ابع درمورد ح یتوض ، یخودکارآمد ابعاد ارةدرب ح یتوض
  یژگیو و یخودکارآمد

 دخودکارآم  افراد
 چهارم

 و یآورتاب. آورتاب  افراد یهایژگی و ، یآورتاب  مورددر  ح یتوض ، ( یآورتاب ة)مؤلف یش اختروان یةسرما م زل،  فیتکل یبررس
 مرتبط.  فیتکل ةارائ  ه، ،ل سم حل دربارة ح یتوض  مس،له،  حل

 مفهوم با ییآش ا
 مس،له  حل و یآورتاب

 پ جم

  یهامهارت و یکالم یهامهارت) ی ارتباط  یهامهارت درمورد ح ی توض ، ی ارتباط یهامهارت و یآورتاب  م زل،  فیتکل یبررس
 مرتبط.  فیتکل  ةارائ  و تیقاطع ونفس اعتمادبه  ، یهمدل  درمورد ح یتوض ، (ی رهوتیغو  یهوت یهامهارتشامل  یرکالمیغ 

 یهامهارت به پرداختش
 ی همدل و یارتباط

 ششم 

  فی تکل  ةارائو  خوب  هدف یهایژگ یو هدف،  انواع ، یهدفم د  درمورد ح یوضت ،ی خودگردان و یآورتاب  م زل،  فیتکل یبررس
 مرتبط. 

 هفتم ی زندگ  در ی یگزهدف

و  شیاین و دعا از  استفاده ، یدیناام  ی)نف هایدر دشوار یهبمذ  ةمقابل از استفاده  ت، یمع و و یآورتاب  م زل،  فیتکل یبررس
 مرتبط.  فیتکل ةارائ م؟یک   رفتار قاطعانه چگونه  آموزش دوم قسمت ؛(دعاکردن با مرتبط یروان سالمت

 و تیمع و نقش با ییآش ا
 مذهب 

 هشتم

  خود ، ی واقع خود ، ی کیزیف)خود  خود عوا ان مورددر ح ی توض  ، یبا خودآگاه  یش اختروان یةسرما ةرابط  م زل،  فیتکل یبررس
 مرتبط.  فیتکل  ةارائ خشم،  ک ترل  یاهروش و یجانیه  یخودآگاه دربارة  ح یتوض(،  ی آرمان خود و یاجتماع خود ، یمع و

  یةسرما ةرابط
با  یش اخت روان

 ی خودآگاه 
 نهم 

  به ییپاسخگو ، ی آموزش ساتلج یب د جمع شد،  خواهم یکس  چه و هستم یکس چه    کهیا   دربارة ح ی توض  م زل،  فیتکل یبررس
 . آزمونپس یبرگزار مخاطبان،  یهاپرسش

 دهم اختتام و یب دجمع

 طالعات روش تجزیه و تحلیل ا
ها از دو سطح آمار توهیفی و است باطی استفاده شد. در سطح توهیفی از میانگیش و  در ایش پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 

برای    2بودن توزیع متغیرها، آزمون لویش برای بررسی نرمال   1ویلک -طی از آزمون شاپیرو بااستانحراف استاندارد و در سطح آمار  
با    4هادادهکرویت    فرضشیپبرای بررسی    3ها، آزمون موچلیبررسی برابری واریانس ی ریگاندازه و همچ یش از تحلیل واریانس 

 .ندتجزیه و تحلیل شد SPSS-23افزار آماری از نرم ده تفاپژوهش استفاده شد. نتایج آماری با اس ةبرای بررسی فرضی 5مکرر

 هایافته
جمعیتیافته میهای  نشان  پژوهش  آموزدانشدهد  ش اختی  در  حاضر  آزمایش    13-15ان  گروه  س ی  میانگیش  که  بودند  سال 

گواه    45/14 گروه  بود. عالوه  50/14و  دانش سال  پایهبرایش،  در  مشغآموزان  نهم  و  بودند که  به  ول  های هفتم، هشتم  تحصیل 
گروه گواه مربوط به پایة هفتم    درهد( و در  05/47آموز معادل  دانش  8بیشتریش فراوانی در گروه آزمایش مربوط به پایة هشتم )

 آمده است. 2های توهیفی پژوهش در جدول یافته درهد( بود. 17/41آموز دانش 7)

 گواه و شیآزما گروه دو  در یشناختروان يریپذفانعطو ا يتکانشگرو انحراف استاندارد  نیانگ ی. م2 جدول

 هاگروه هامؤلفه
 ي ر یگیپ آزمونپس آزمون شیپ

 ار یمع  انحراف ن ی انگیم ار یمع  انحراف ن ی انگیم ار یمع  رافانح ن ی انگیم

 ی تکانشگر
 44/12 29/64 50/12 23/63 70/12 64/72 ش یآزما گروه

 92/11 53/76 97/11 58/76 81/11 53/75 گواه  گروه

  یریپذانعطاف
 ی ش اخت روان

 61/13 76/92 05/14 41/94 48/11 58/81 ش یآزما گروه

 06/15 64/69 58/15 82/69 10/15 41/70 گواه  گروه

 
 

1. Shapiro-Wilk test 
2. Levine test 
3. Mauchly’s test 
4. data sphericity 
5. analysis of variance with repeated measures 
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آزمون   تحلیل  نتایج  ارائة  از  اندازه  انسیوارقبل  جدول  با  در  مکرر  پیش3گیری  آزمونفرض،  پارامتریک س جش  های  های 
اسا بر همیش  نشدند.  بود که پیش تایس  بیانگر آن  آزمون شاپیرو ویلک  نرمال ج  نمونهفرض  داده بودن توزیع  متغیرهای ای  ها در 

انعطافتکانشگری   و پیگیری برقرار است   آزمونپس ،  آزمونش یپی آزمایش و گواه در مراحل  هاگروهدر    ش اختیپذیری روانو 

(05 /0<p)ار نبود. ایش یافته نشان  ن لویش س جیده شد که نتایج آن مع ادزموک آکم فرض همگ ی واریانس نیز به. همچ یش پیش

انعطافتها در دو متغیر  فرض همگ ی واریانسداد پیش . از سوی  (p>05/0)رعایت شده است    ش اختیپذیری روانکانشگری و 
تکانشگری و ای وابسته )یره متغهای آزمایش و گروه گواه در  آزمون گروهی پیشهانمرهتفاوت    مشخص کرد  tدیگر نتایج آزمون  

فرض کرویت چلی بیانگر ایش بود که پیشنتایج آزمون مو  کهیدرحال ؛  (p>05/0)( مع ادار نبوده است  ش اختیپذیری روانانعطاف

 . (p>0/ 05)رعایت شده است   ش اختیپذیری روانتکانشگری و انعطافدر  هاداده 

  ير یپذانعطافو  يتکانشگر  يرهایمتغ  يبرا یگروهنیب و درون راتیتأث یبررس ورنظ مهبمکرر  ير یگبا اندازه انسیوار لی. تحل3 جدول

 ی شناختروان

 رها یمتغ
  مجموع

 وراتمجذ

 ۀدرج 

 ي آزاد

 نی انگیم

 مجذورات
 p مقدار f مقدار

 ۀانداز

 اثر 

 توان

 آزمون 

 ی تکانشگر

 1 66/0 0/ 0001 49/63 85/176 2 70/353 مراحل 

 1 49/0 0/ 0001 22/22 62/2296 1 62/2296 یب دگروه

 1 74/0 0/ 0001 88/100 01/281 2 02/562 یب دگروه و مراحل تعامل

     48/2 64 27/178 خطا

  یریپذانعطاف
 ی ش اخت روان

 1 61/0 0/ 0001 99/49 36/370 2 72/740 مراحل 

 99/0 36/0 0/ 0001 60/16 54/9823 1 54/9823 یب دگروه

 1 66/0 0/ 0001 07/62 89/459 2 78/919 یب دگروه و مراحل تعامل

     41/7 64 15/474 خطا

اندازهنتایج آزمون   با  شده، عامل زمان یا مرحلة  محاسبه  Fدهد براساس ضرایب  نشان می  3جدول  گیری مکرر در  واریانس 
نمرات    ریتأثارزیابی   بر  انعطافمع اداری  و  روانتکانشگری  برونی  اختاللای  دارآموزان طالق  دانش  ش اختیپذیری  سازی  رفتار 

اثر نشان می (.  >P  0/ 001داشته است )  شده بهاندازة  از تفاوت در واریانس  61و    66ترتیب  دهد عامل زمان  های نمرات  درهد 
انعطاف و  روانتکانشگری  می  ش اختیپذیری  تبییش  عالوهرا  ضریب  ک د.  براساس  عضویت    ریتأثشده،  محاسبه   Fبرایش،  عامل 

نمرات  روانهای  سرمایه  وزش )آمگروهی   بر  نیز  انعطافش اختی(  و  روانتکانشگری  دارای  دانش  ش اختیپذیری  طالق  آموزان 
برونیاخت رفتار  )  ةشدسازیالل  است  می >001/0pمع ادار  گرفته  نتیجه  ب ابرایش  درمان  (؛  نوع  یا  گروهی  عضویت  عامل  شود 

بر   انعطافدریافتی هم  و  روانتکانشگری  برونیدانش  تی اخشپذیری  رفتار  اختالل  دارای  مع ادار    ریتأث  شدهسازیآموزان طالق 
اثر نشان می  اندازة  درهد از تفاوت در    36و    49ترتیب  ش اختی( بههای روانضویت گروهی )آموزش سرمایهدهد عداشته است. 

رمان و عامل  آن است که اثر متقابل نوع دگر  یانک د. درنهایت نتایج برا تبییش می  ش اختیپذیری روانتکانشگری و انعطافنمرات  
شده مع ادار است سازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش  ش اختیپذیری روانتکانشگری و انعطافزمان هم بر نمرات  

(001/0p<)بدیش بر    ترتیب.  هم  ارزیابی  مختلف  مراحل  در  دریافتی  درمان  انعطافنوع  و  روانتکانشگری    ش اختی پذیری 
است. توان آماری هم حاکی  مع ادار داشته    ریتأثدرهد    66و    74شده به میزان  سازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش

است.   نمونه  حجم  کفایت  و  باال  آماری  دقت  جدول  از  نمرات    4در  میانگیش  زوجی  انعطافمقایسة  و  پذیری  تکانشگری 
 شود. ها برحسب مرحلة ارزیابی ارائه میآزمودنی ش اختیانرو
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 یابیارز مرحلۀ برحسب هایدنآزمو  یشناختروان يریپذانعطافو  يتکانشگرنمرات  نی انگیم یزوج ۀسیمقا. 4 جدول

 ي معنادار ار یمع انحراف يخطا ها نیانگیم تفاوت ( نی انگی)م سهیمقا مورد ۀمرحل ( نی انگی)م مبنا ۀمرحل ر یمتغ

 ی تکانشگر

 آزمون شیپ
 0/ 0001 47/0 17/4 آزمون پس

 0/ 0001 48/0 67/3 ی ریگیپ

 آزمون پس
 0/ 0001 47/0 -17/4 آزمون شیپ

 09/0 18/0 -50/0 ی ریگیپ

  یریپذانعطاف
 ی ش اخت روان

 آزمون شیپ
 0/ 0001 83/0 -11/6 آزمون پس

 0/ 0001 73/0 -20/5 ی ریگیپ

 آزمون پس
 0/ 0001 83/0 11/6 آزمون شیپ

 11/0 25/0 91/0 ی ریگیپ

تکانشگری  غیرهای آزمون و پیگیری در متآزمون با پس ، بیش میانگیش نمرات مرحلة پیشدهدیمنشان  4گونه که جدول همان
انعطاف مع ا    ش اختیپذیری روانو  بدیش  دارد؛  مع ادار وجود  به شک  توانستهش اختی  های روانآموزش سرمایهکه  تفاوت  ل است 

پس نمرات  پیگیری  مع اداری  و  انعطافآزمون  و  روانتکانشگری  رفتار  دانش  ش اختیپذیری  اختالل  دارای  طالق  آموزان 
را در مسازیبرونی با مرحلة پیششده  ایش جدول نشان میدهآزمون تغییر  قایسه  یافتة دیگر  نمرات مرحلة  د.  میانگیش  بیش  دهد 

وجوپس مع ادار  تفاوت  پیگیری  و  را میآزمون  یافته  ایش  ندارد.  نمرات  د  که  کرد  تبییش  چ یش  انعطافتوان  و  پذیری تکانشگری 
آزمون دچار تغییر مع ادار شده بود، توانسته  شده که در مرحلة پسسازینیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برودانش  ش اختیروان

 توانستهش اختی  های روانآموزش سرمایه  گفتتوان  ب دی میاست ایش تغییر را در طول دورة پیگیری نیز حفظ ک د. در یک جمع
شده  سازیوزان طالق دارای اختالل رفتار برونیآمدانش  ش اختیپذیری روانتکانشگری و انعطاف به تغییر مع ادار میانگیش نمرات  

 آزمون م جر شود و ایش اثر در مرحلة پیگیری نیز ثبات خود را حفظ کرده است. در مرحلة پس 

 یریگجه ینتبحث و 
سرمایه  آموزشی  بستة  هدف  با  حاضر  روانپژوهش  بر  های  آن  اثربخشی  ارزیابی  و  انعطافش اختی  و  پذیری تکانشگری 

ش اختی های رواند بستة سرمایها. نتایج نشان دگرفتانجام    شدهسازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش  ش اختیروان
آموزان ش اختی دانشپذیری روانتکانشگری و انعطاف روایی محتوایی کافی است. همچ یش ایش بسته بر    از نظر متخصصان دارای

ش اختی  پذیری رواندارد و توانسته است به کاهش تکانشگری و افزایش انعطاف  ریتأث  هشدسازیطالق دارای اختالل رفتار برونی
دانش  نشایش  حاضر  پژوهش  اول  یافتة  شود.  م جر  سرمایهآموزان  آموزش  اثربخشی  روانانگر  بر  های  تکانشگری ش اختی 

یش بار در پژوهش ک ونی تدویش شده است؛ بود. بستة حاضر برای نخست  شدهسازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش
و   رئیسی(، یافتة  1399کاران )زاده و همفرج ب ابرایش پژوهش کامالً همسویی با آن وجود ندارد، اما یافتة حاضر با نتایج پژوهش  

 . ا استراست( هم2020یه و همکاران )و با نتایج پژوهش  (1399) مرادی اهفهانی و قدرتیهای ( با گزارش 1399همکاران ) 
اثربخشی   بر  مب ی  یافتة حاضر  تبییش  روانآموزش سرمایه در  بر کاهش  های  دارای دانشتکانشگری  ش اختی  آموزان طالق 

باید به نقش تاب سازیونیاختالل رفتار بر ش اختی( در ایش حیطه اشاره های روانهای آموزش سرمایهآوری )یکی از مؤلفهشده 
 روان و هیجانی در   سالمت  ارتقای  برای  م اسب  راهبردهای  از   آوری یکیتابی دارند.  اندک آوری  تابکه فرزندان طالق    کرد؛ چرا

 خطر  عوامل  و  شدید  فشارهای  معرض  در  قرارگرفتش  وجود  با  فرد  ک دک میکم   همچ یش  (.2019افراد است )کیم و همکاران،  
 محافظتی   آوری عاملبرایش تابعالوه  دهد.  بهبود  را  ودو هیجانی خ  ش اختیاجتماعی، فردی، روان  )مان د جدایی والدیش( عملکرد

در   برای چالش  هاسختی  مقابل  افراد  بهو  زندگی  میهای  دانشبرایش  رود.شمار  رفتار  اساس  اختالل  دارای  طالق  آموزان 
در بیشتر موارد با    ،رندیگیمآوری حاهل از آن قرار  آن تاب  تبعبهش اختی و  های روانشده که تحت آموزش سرمایهسازیبرونی

با موقعیتایجاد هیجان توان د میاساس  گردند. برایش به حالت طبیعی بازمی  زایدگیت های  های مثبت، پس از مقابله و رویارویی 
کار بگیرند و برخالف گذشته تکانشگری کمتری  زا بهای و مبت ی بر حل مس،له را در مواجهه با شرایط آشفتگیراهبردهای فعاالنه
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ریزی بهتر  توانایی روانی افراد را برای برنامه   ،ش اختیهای روانخود نشان ده د. در تبیی ی دیگر باید اشاره کرد آموزش سرمایه   از
آموزان  تواند به دانش(؛ ب ابرایش ایش مداخله می1399دهد )رئیسی و همکاران،  مالت محیطی، اجتماعی و فردی گسترش میدر تعا

و   داشته باش دشده یاری رساند تا در تعامالت محیطی و اجتماعی خود، ت ش روانی کمتری  سازیتار برونیطالق دارای اختالل رف
با  های روانآموزش سرمایه  گفتتوان  برایش میعالوه  تکانشگری کمتری را نیز نشان ده د. به   آوریی از تابریگبهره ش اختی 

دارای  دانشهای  اندیشه  و  افکار  تواندمی   امر  ایش.  دارد  کیدتأ  زندگی  رخدادهای  و  رویدادها  مثبتهای  ج به  دیدن آموزان طالق 
برونی رفتار  راسازیاختالل  در  شده  قرارگرفتش  پیش  ناسالم  و  کارآمدنا  یاهچرخه  از  مسیرهای  در  حرکت  برای  و  ک د  رو دور 

 افراد، کاهش تکانشگری را در پی داشته باشد.تواند با بهبود رفتارهای اجتماعی در ایش انسجام ایجاد ک د. ایش فرای د نیز می
سرمایه  آموزش  اثربخشی  نشانگر  حاضر  پژوهش  دوم  روانیافتة  انعطافهای  بر  روانش اختی  دانشپذیری  آموزان  ش اختی 

ی  و با یافتة پوتس و کسید(  1400ی )آباد دولتهحتی، عشایری و  شده با نتایج پژوهش  سازیطالق دارای اختالل رفتار برونی
حاضر  .  است( همسو  2020) یافتة  تبییش  مؤلفه در  به  ابتدا  تشکیلباید  سرمایه های  روانده دة  و سپس  های  کرد  اشاره  ش اختی 

براساس   دادهمؤلفه  ریتأثتبییش  آموزش  مؤلفهردیگشده هورت  های  از  یکی  روانهای سرمایه.  آموزش خوش های  بی ی  ش اختی، 
پژوهش نتایج  بر  ب ا  پاست که  انعطافهای  با  رابطة مع اداری  بدیشیشیش،  دارد.  با  پذیری روانی  بی ی و خوش   افزایش هورت که 

انعطاف آن،  افزایشوجود  نیز  افراد  روانی  که  یطورکلبه یابد.  می  پذیری  افرادی  سرمایه،  آموزش  اثر  رواندر  ش اختی،  های 
بی دیش د و احساسات و افکار خود را به  قادرند ع  آمدهمشکالت پیش   ة، در زمی ک  دکسب می  زیادیبی ی  خوش  میق و م طقی 

ک  د بیان  م اسب  می. عالوهشکل  ناخوشای د  توان دبرایش  افکار  و  را    عواطف  ده د  مهارخود  انگیزه  خود  به  و  و   ک  د  )سعیدی 
که خوش (؛  1395همکاران،   افرادی  دچار  ب ابرایش  کمتر  دارند،  باال  روابی ی  و  ش اختی  هیجانی،  مینخمودگی  و   شوندش اختی 

یش فرای د  . اده داز خود نشان می   در مواجهه با وقایع ناگوار زندگی  گیری از تفکر عمیقرا در اثر بهره   های سازشی بهتریپاسخ
می آنسبب  روانشود  و  ش اختی  پردازش  انعطافها  و  ک  د  تجربه  را  بهتری  روانش اختی  به  بیشتریش اختی  پذیری  دست را 
(. کسب سالمت روان  2019ش اختی برای فرد سالمت روان را در پی دارد )کیم و همکاران،  های روانسرمایه  ز طرفیابیاورند.  
ش اختی  های ش اختی و روانها پردازش شده کمک ک د تا آنسازیان طالق دارای اختالل رفتار برونیآموزتواند به دانشنیز می

را    بیشتریش اختی  پذیری روانهای ش اختی و هیجانی و درنتیجه انعطافرند و پردازش زا را ک ار بگذاسودار، غیرم عطف و آسیب
 تجربه ک  د. 

دلیل شرایط حاکم بر زندگی  شده بهسازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش گفتتوان ب دی نهایی میدر یک جمع
به به که  از آن  آدلیل جدایی والدیش و مشاجرات حاهل  اختاللوجود  به  اختالل رفتار  مده است، ممکش است  مان د  رفتاری  های 
برایش سازیبرونی ده د.  نشان  خود  از  رفتاری  تکانشگری  و  شوند  مبتال  سرمایهاشده  آموزشی  بستة  روانساس  با های  ش اختی 

آموزان حافظتی برای ایش دانشتواند عاملی مآوری و مع ویت میبی ی، خودکارآمدی، تابپرداختش به مفاهیمی مان د امید، خوش 
 ب قرار دهد. آموزان آنان را در مسیر تحولی م اسش اختی ایش دانشپذیری روانباشد و با کاهش تکانشگری و بهبود انعطاف

و مهارنکردن متغیرهای   شهر اهفهانة  شدسازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیة تحقیق به دانشدام محدودبودن  
افزایش قدرت تعمیمهای پژوهش حاضر بود. پیش هاد میحیطی، خانوادگی و اجتماعی از محدودیتاثرگذار م پذیری،  شود برای 

ش اختی  های روانآموزان دیگر مقاطع و اختاللهای متفاوت، دانشم اطق و جوامع دارای فره گایش پژوهش در سایر شهرها و  
دانش  مان د  اختاللدیگر  به  مبتال  طالق  درونی  آموزان  دانشسازیرفتار  وشده،  پرخطر  رفتارهای  دارای  طالق  مهار   با  آموزان 

سرمایه  آموزش  اثربخشی  به  توجه  با  شود.  اجرا  ذکرشده  روانهعوامل  بر  ای  انعطافش اختی  و  روانتکانشگری    ش اختی پذیری 
ای علمی،  هو کتابچه  بروشورشود با تهیة  میشده، در سطح کاربردی پیش هاد  سازیآموزان طالق دارای اختالل رفتار برونیدانش

کارگیری محتوای ایش مداخله،  هشود تا با ب آموزش دادهش اختی به مشاوران دورة متوسطة اول آموزش و پرورش های روانسرمایه
 آموزان گامی عملی بردارند.دانش ش اختی ایشپذیری روانتکانشگری و افزایش انعطافبرای کاهش 

 منابع
 فارسنی هاینسنخه پاینایی و رواینی .(1387).، مکنری، آ. ک.، عندالتی، ه..، اسماعیلی جاوید، غ.، عناطف وحیند، مپ.، هفایی، ه  ی،اختیار



 سیزدهم  ، سال4پژوهشی، شماره  -، علمینشناختیروا کاربردي هايپژوهش نامهفصل     300

ش اسی بالی ی پزشکی و روانروان ةمجلجویانه و تکانشگری. و زاکرمش در تعییش رفتارهای مخاطره  بارت، دیکمش  آیزنک،  یهاپرسش امه
 .326-336 ،(3)14 .ایران

یتنی. های نویش تربفصل امة اندیشه.  والد  فرزندان طالقآموزان تکامید در نگرش دانش(.  1396ای، ج. )اسالمی، م.، حاج حسی ی، م.، و اژه
13(2،) 52-25. 

یر ذه یت دوئیک بر ة تغیبرناماندیشی فردریکسون و (. مقایسة اثربخشی برنامه مثبت1398آرامی، ز.، شریفی، ط.، غض فری، ا.، و عابدی، ا. )
-48،  (3)19فصل امة کودکنان اسنتث ایی.  نهم شهر اهفهان.    آموزان تیزهوش مبتال به اضطراب امتحان پایةش اختی دانشسرمایة روان

37. 
 فصنل امة فره نگ مشناوره وشن اختی بنر موفقینت تحصنیلی.  انگیزة تحصیلی با میانجیگری سرمایة روان  ریتأث(. الگوی  1397برجعلی، ا. )

 .1-19، (33)9 درمانی.روان
ای راهبردهنای مقابلنه  های پیشگیری از سوءمصرف مواد بنر تکانشنگری وروش  ریتأث  ةمقایس(.  1391جاللی دهکردی، د.، و آقابابایی، ع. )

 .5-17، (4)13ش اسی کاربردی. دانش و پژوهش در روان. آموزان پسردانش
ای وینژة کودکنان طنالق بنر بهبنود (. اثربخشی برنامة مداخلنه1394ع.، و عاهمی، ز. )حسی ی یزدی، س. ع.، مشهدی، ع.، کیمیایی، س.  

 .7-21، (1)9ردی. ش اسی کاربفصل امة روانآوری کودکان.  خودپ داره و تاب
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 .79-95 ،(3)2 مثبت. ش اسیروان پژوهش امة. دبیرستانی آموزاندانش در

بی ی ی و خنوشامقابلنههای  آوری بنر سنبکآموزش تاب  ریتأث(.  1396رمضانی، ش.، محمدی، ن.، علیزاده چهار برج، ط.، و رحمانی، س. )
 .46-59، (4)4فصل امة سالمت روان کودک. سرپرست و بدسرپرست. بی  کودکان

شن اختی بنر روان ةورزی و آمنوزش سنرمایدرمان خودشنفقت اثربخشی ةمقایس (.1399) م. ،چرامی و ،.ا  ،، غض فری.ط  ،، شریفی.پ  ،رئیسی
 .481-492، (4)18 .تحقیقات علوم رفتاری. تحمل پریشانی و خودت ظیمی هیجانی

بر خودکارآمندی تعناملی کودکنان  (. اثربخشی ه ردرمانی گروهی بیانگر1392نیا، پ.، و اهغری نکاپ، س. م. )ده خیبری، ش.، رفیعیزازارع
 .371-381 ،(40)10ش اسان ایرانی. ش اسی تحولی، روانروانسرپرستی. دیده از آسیب

شن اختی و تعهند بنه تغیینر. ارآمدی تغییر در رابطة بیش سنرمایة روان(. بررسی نقش واسطة خودک1396پور، غ. )زاهد بابالن، ع.، و کریمیان
 .77-87، (2)3ش اسی مثبت. پژوهش امة روان

ش اختی و ارتباط آن با پیشرفت تحصنیلی ی اجتماعی و روانهاهیسرما(.  1397سش سبلی، ع.، و فوداجی، ف. )ستوده اهل، ن.، کاهویی، م.،  
 .256-262، (2)20کومش. دانشجویان. 

زننان در  یاز زنندگ تیو رضنا یافسنردگ زانیبر م ی یبآموزش خوش ی(. اثربخش1395پور، آ. )ا.، و هادق ،یم.، برجعل  ،یم.، گلزار  ،یدیسع
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 .33-40، (1)8 فصل امة طب انتظامی.های شخصیتی. انتظامی با طالق عاطفی بر پایة ویژگی

سننالمت و  یشنن اختی بننر رفتارهننای ارتقنناهای رواناثربخشننی آمننوزش سننرمایه(. 1400) آبننادی، ش.هننحتی، م.، عشننایری، پ.، و دولت
 .19-28، (2)28ش اختی. مجلة دستاوردهای روان(. سش اختی در بیماران خودایم ی )پسوریازیپذیری روانانعطاف

 افسنرده. افراد ش اختی پذیریانعطاف بر رفتاری-ش اختی درمان اثربخشی(. 1393)س. ا.  شبانی،شیخ هاشمی زاده، پ.، واحتشام  م.،  فاضلی،
 .27-36 ،(34)9 .رفتار و اندیشه مجلة
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 .31-42، (4)7زشی و آموزشگاهی. پژوهش در یادگیری آمو. دانشجومعلمان دختر با اشتیاق تحصیلی پاییش

 دانشنجویان در امیند بنر تاریرف  سازیفعال  و  ش اختی  روان  یهاهیسرما  آموزش  اثربخشی  مقایسة(.  1399. )ا  مرادی،  ، و.ز  اهفهانی،  قدرتی
 .293-312 ،(2)18 .(زنان پژوهش) سیاست و توسعه در زن. اهفهان دانشگاه هایخوابگاه دختر
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 دوستینوع  و  دلبستگی  کیفیت  بر  تعهد  و  پذیرش  بر  مبت ی  درمان  (. اثربخشی1397. )مجدیان، و.، و آقابزرگی، س، ب.،  بیات، ف.،  گلپایگانی
 .77-88، (4)18کان استث ایی. فصل امة کودشده. سازیمشکالت رفتاری برونی کودکان دارای
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