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اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فشار روانی و
ناگویی خلقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فشار

روانی و ناگویی خلقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 انجام

گرفت. این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشی با پیشآزمون- پسآزمون و گروه کنترل بود. جامعة

آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم سبزوار  بود که تعداد 50 نفر از آنان به عنوان

نمونه و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و  به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه

جایگزین شدند.پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش برنامه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را

طی 9 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردندو سپس، پس آزمون به عمل آمد. داده¬های مورد نیاز پژوهش با

ناگویی خلقی "تورنتو"(2007) و مقیاس فشار روانی ادراک شده کوهن و از پرسشنامه های  استفاده 

انحراف از آمار توصیفی (میانگین و  با استفاده  همکاران (1983) جمع آوری گردید.داده های حاصل 

استاندارد)و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس)،با کمک نرم افزارSPSS-22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها

نشان داد که آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) در کاهش فشار روانی و ناگویی خلقی

دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه سبزوار در سال تحصیلی99-1398تاثیر معناداری داشته است

.(p<0.05)
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M.A. Thesis:

Study the Effectiveness of ACT on Mental Pressure
and Alexithymia among Second Grade High School
Female Students in Sabzevar
The aim of this  study was to investigate the effectiveness of  education based on the
acceptance and commitment approach (ACT) on reducing stress and mood apathy in female
high school students in Sabzevar in the academic year 2019-2020. This study was a quasi-
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experimental  study with pretest-posttest  and control  group.  The statistical  population
included all female high school students in Sabzevar, 50 of whom were selected as a
sample by purposive sampling and were randomly assigned to the experimental and control
groups. After performing the pre-test, the experimental group received a training program
based on acceptance and commitment in 9 sessions of 75 minutes, and then, the post-test
was performed. Research data were collected using Toronto (2007) Mood Dysfunction
Questionnaire and Cohen et al. (1983) Perceived Stress Scale. The obtained data were
analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics
(analysis  of  covariance) with the help of SPSS-22 software.  The results  showed that
education based on the acceptance and commitment approach (ACT) had a significant
effect on reducing stress and mood swings in female high school students in Sabzevar in
the academic year 2019-2020 (p <0.05).
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